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Prohlášení o vlastnostech 

Baumit Baumacol Silikon 
 

 
Prohlášení o vlastnostech č.: 01-BAB-Baumacol Silikon 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
Baumit Baumacol Silikon 

 
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci 

stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4: 
Baumit Baumacol Silikon 
 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu 
s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu vý-
robce: 
EN 15651-1:2012  F-EXT-INT  Tmel pro fasádní prvky pro vnitřní a vnější použití 
EN 15651-3:2012  S                 Tmel pro sanitární spoje  

 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce 
podle čl. 11 odst. 5: 
Baumit Beteiligungen GmbH 
Wopfing 156 
A-2754 Waldegg 
 

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc 
se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2: 
- 

 
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního 

výrobku, jak je uvedeno v příloze V: 
Systém 3 
 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který 
se vztahuje harmonizovaná norma: 
ift Rosenheim, oznámený subjekt č. 0757 provedl počáteční zkoušky typu dle EN 
15651-1:2012 a EN 15651-3:2012 podle systému 3 a vydal protokol č.13-000978-
PR02. 
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8. Deklarovaná vlastnost 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizovaná 
technická 
specifikace 

Reakce na oheň Třída E 

EN 15651-1:2012 
EN 15651-3:2012 

Uvolňování chemických látek nebezpeč-
ných pro životní prostředí a zdraví  

NPD 

Stékavost ≤ 3 mm 

Ztráta objemu ≤ 30 % 

Přilnavost a soudržnost při udržovaném 
protažení po ponoření do vody 

NF (při 60 %) 

Přilnavost a soudržnost po ponoření do 
vody 

Vyhovuje (NF) 

Tahové vlastnosti při +23 °C / při -20 °C NF (při 60 %) EN 15651-1:2012 

Tahové vlastnosti při udržovaném prota-
žení 

NF (při 60 %) 
EN 15651-1:2012 
EN 15651-3:2012 Přilnavost a soudržnost při proměnlivé 

teplotě 
Vyhovuje (NF) 

Růst mikroorganismů 1 EN 15651-3:2012 

Trvanlivost Vyhovuje (NF) 
EN 15651-1:2012 
EN 15651-3:2012 

 

 
9. Vlastnost výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarova-

ných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 
305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

 
 
 

 
 


