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IZJAVA O LASTNOSTIH 

Št.: Rigidur_H_12,5_LE_0413 

Tip proizvoda 

EN 15283-2 : GF-C1-I-W2 

Identifikacija gradbenega proizvoda 

Rigidur H 12,5                                                                                                                                                 

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

proizvodnje je natisnjen na hrbtni strani 

Predvidena uporaba 

Mavčne vlaknene plošče za uporabo v zgradbah 

Proizvajalec 

Saint-Gobain Rigips GmbH                                                                                                                          

Schanzenstraße 84                                                                                                                                                            

D-40549 Düsseldorf 

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti  

   Sistem 3 glede odziva na ogenj, strižno trdnost, faktor upornosti vodni pari in 

toplotna prevodnost                                                                                                                                                              

Sistem 4 za vse druge lastnosti 

Priglašeni organ 

        MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen                                                                                  

-Identifikacijska številka: 0432                                                                                                                                          

Opravil začetna tipska preizkušanja odziva na ogenj in izdal naslednje poročilo                                                                                                                           

Poročilo o klasifikaciji odziva na ogenj                                                                                                                     

št. 230008298-5 

Priglašeni organ 

VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH                                                           

-identifikacijska številka: 1503                                                                                                                            

Opravil začetna tipska preizkušanja strižne trdnosti in izdal naslednje poročilo:                                                   

PB-W-BP-08-0325-636_1-08-La 
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Priglašeni organ 

HFB Engineering GmbH – Prüfstelle für Baustoffe und Bauelemente                                                            

-identifikacijska številka: 1034                                                                                                                                    

Opravil začetna tipska preizkušanja, faktor upornosti  vodni pari in toplotne prevodnosti 

in izdal naslednje poročilo:                                                                                                                                     

Prüfprotokoll Nr. 31100 1172/1/02 

V zvezi z drugimi značilnostmi, je začetna tipska preizkušanja v skladu z EN 15283-2 

izvedel proizvajalec. Sistem kontrole proizvodnje je v skladu z EN ISO 9001:2008 

prilagojena EN 15283-2 za zagotovitev, da so gradbeni proizvodi skladni z deklariranimi 

lastnostmi 

Deklarirane lastnosti 

Bistvene značilnosti Lastnost Harmonizirane tehnične 
specifikacije 

Odziv na ogenj (R2F) A2-s1, d0 EN 15283-2 

Strižna trdnost (↑↓) 1143 N EN 15283-2 

Upogibna trdnost (F) izpolnjeno EN 15283-2 

Faktor upornosti vodni pari 
(μ) 

19 EN 15283-2 

Toplotna prevodnost (λ) 0,20 W/(m*K) EN 15283-2 

Nevarne snovi NPD EN 15283-2 

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

glej dokumentacijo o 
sistemu Saint-Gobain 
Rigips GmbH 

EN 15283-2 

 

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

navedenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno odgovornost 

proizvajalca. 

Podpisano za in v imenu proizvajalca: 

Dr. Rüdiger Vogel, Managing Director________________________________________ 

(Ime in funkcija) 

 

Düsseldorf,  18.08.2013                                                                   _________________                                                      

(kraj in datum izdaje)                                                                       (podpis) 

 


