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IZJAVA O LASTNOSTIH 

Št.: Rigidur_Estrichelement_35_HF_LE_0215 

Tip proizvoda 

EN 14190 : Talni element iz mavčno vlaknene plošče v skladu z EN 15283-2, 

kaširano z ploščo iz mehkih lesnih vlaken za notranjo uporabo 

Identifikacija gradbenega proizvoda 

Rigidur Estrichelement 35 HF  

Identifikacijska serija je sestavljena iz identifikacijske kode obrata, datum in čas 

proizvodnje je natisnjen na vsakem elementu 

Predvidena uporaba 

Izdelek iz mavčno vlaknenih plošč iz nadaljnje predelave: Talni element iz mavčno 

vlaknene plošče za notranjo uporabo: EN 14190 

Proizvajalec 

Saint-Gobain Rigips GmbH                                                                                                                          

Schanzenstraße 84                                                                                                                                                            

D-40549 Düsseldorf 

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti  

   Sistem 3 za odziv na ogenj 

Sistem 4 za vse ostale lastnosti  

Priglašeni organ 

Inštitut za preizkušanje materialov za gradbeništvo v Hannovru 

Identifikacijska številka: 0764 

je opravil preskus tipa glede odziva na ogenj in ustvaril naslednje poročilo o klasifikaciji: 

Št. 144665 

Glede drugih lastnosti je proizvajalec izvedel tipski preskus v skladu z EN 14190. 

Za gradbeni proizvod velja sistem tovarniške kontrole proizvodnje, ki izpolnjuje 

zahteve standarda EN ISO 9001: 2008 v zvezi z EN 14190 
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Deklarirane lastnosti 

Bistvene značilnosti Lastnost Harmonizirane tehnične 
specifikacije 

Odziv na ogenj (R2F) E EN 14190 

Strižna trdnost (↑↓) NPD EN 14190 

Upogibna trdnost (F) izpolnjeno EN 14190 

Faktor upornosti vodni pari 
(μ) 

NPD EN 14190 

Toplotna prevodnost (λ) NPD EN 14190 

Nevarne snovi NPD EN 14190 

Zvočna izolacija (R) 
Odpornost na udarce (→I) 
Akustična absorpcija (α) 

glej dokumentacijo o 
sistemu Rigips GmbH 

 
EN 14190 

 

Lastnosti proizvoda, za katerega je bil izdana ta izjava o lastnostih je v skladu z 

navedenimi lastnostmi. Proizvajalec, imenovan v tej izjavi o lastnostih, je izključno 

odgovoren za izdelavo te izjave o lastnostih. 

Podpisano za in v imenu proizvajalca: 

 

Dr. Winfried Spickermann, vodja razvoja produktov _________________________  

(Ime in funkcija) 

 

Ladenburg,  27.01.2015                                                                 _________________                                                      

(kraj in datum izdaje)                                                                      (podpis) 

 

Werner Hansmann, predsednik uprave 

(Ime in funkcija) 

 

 

Düsseldorf, 30.01.2015                                                                           ______________             

(kraj in datum izdaje)             (podpis) 


