
 

 
EN 13956 06  1349 

 
IZJAVA O LASTNOSTIH 

V skladu s prilogo III uredbe (EU) št. 305/2011 

Št. 102221 

 
1. Vrsta izdelka: 
Enkratna identifikacijska koda izdelka: Extrupol M 

 

2. Vrsta izdelka: 
Serijska številka ali drug element, ki omogoča identifikacijo 
gradbenega izdelka, kot je predpisano v členu 11 (4): 

M 1,8 mm (Proizvodna številka na embalaži) 

 

3. Namenska uporaba: 
ali uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi 
usklajenimi tehničnimi specifikacijami, kot je predvideno s 
strani proizvajalca: 

 
 
 

 
4. Oznaka, vneseno trgovsko ime: Ali registrirana 

blagovna znamka in naslov proizvajalca, kot predpisuje člen 
11/(5): 

 
 

5. Kontaktni naslov: 
Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, 
katerega pooblastilo zajema naloge določene v členu 12 (2): 

 
6. Ocenitev in preveritev 
nespremenljivosti zmogljivosti 
(AVCP): 
Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja zmogljivosti 
gradbenih izdelkov, kot je določeno v CRP uredbi za 
gradbene izdelke, priloga V: 

 
7. Priglašeni organ: 
V primeru, da se izjava o zmogljivosti nanaša na gradbeni 
proizvod, ki je zajet v harmoniziranem standardu: 

S steklenim koprenom ojačan sintetični vodotesni 
strešni trak za tesnjenje, zgrajen na podlagi 
fleksibilnega poliolefina (FPO) v skladu z EN 13956  - 
strešni trak za proste in pokrite ravne strehe: 
Prosto položen in mehansko pritrjen ali opremljen z 
obtežitvijo (gramoz, strešni vrt, parkirišča, itd.) 
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Ni merodajno (glej 4) 

 

 
 
 

Sistem 2+ 
 
 
 
 
 
 

1349 
Priglašeni certifikacijski organ za nadzor proizvodnje 
št. 1349 je vodil prvi pregled proizvodnega obrata in 
kontrolo proizvodnje ter izvaja stalni nadzor, presojo in 
ocenitev kontrole proizvodnje. Prav tako je izdal 
potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje 
1349-CRP-025. 

 
8. Priglašeni organ: 
V primeru, da se izjava o lastnostih nanaša na gradbeni 
proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična 
ocena: 

 

 
Ni merodajno (glej 7) 

 

 

9. Izjavljene lastnosti 
 

 
Glavne značilnosti Zmogljivost Standardi testa Usklajena 

tehnična 
specifikacija 

Vodoodpornost Opravljeno EN 1928-B  

Odziv na ogenj od zunaj Broof(t1) EN 13501-5 
EN 1187 

Reakcija v primeru ognja: Razred E EN ISO 11925-2, 
Klasifikacija v skladu z 
EN 13501-1 



  Razred E  
 
 
 
 
 
 

EN 13956: 2012 
EN 20000-201-2006 

Odpornost na luščenje spojnega šiva ≥ 450 N/50 mm EN 12316-2 

Strižna odpornost spojnega šiva ≥ 500 N/50 mm EN 12317-2 

Trpežnost po 
dolžini (l)

1) 
po 

širini (q)
2)

 

 
≥ 8,0 N / mm ² 
≥ 5,0 N / mm ² 

EN 12311-2 

Raztezanje pred pretrganjem po 
dolžini (l)

1) 
po širini (q)

2)
 

 
≥ 300 % 
≥ 500 % 

EN 12311-2 

Sunkovite obremenitve 
aluminijaste plošče 
EPS plošča 

 
≥ 900 mm 
≥ 900 mm 

EN 12691 

Odpornost proti 
nadaljnjemu trganju 
po dolžini (l)

1)
 

po širini (q)
2)

 

 
≥ 300 N 
≥ 200 N 

EN 12310-2 

Odpornost na prekoreninjenje Opravljeno EN 13948 

Ohranjanje mase ≤ 0,3 % EN 1107-2 

Prepogibanje na mrazu ≤ -55 °C EN 495-5 

Umetno staranje Opravljeno (> 5,000 h 
/ stopnja 0) 

EN 1297 

Odpornost proti toči ≥ 25 m/s EN 13583 

Paroprepustnost Faktor odpornosti na 
difuzijo vodne pare 
µ 

90,000 ± 30,000 EN 1931 

1)  
l = in v smeri izdelave 

 2) 
 q  = Prečno na smer izdelave  

 
 

10. Razlaga: 

Zmogljivost izdelka iz točke 1 in 2, je skladna z lastnostmi navedenimi v točki 9. Ta izjava o lastnostih se izda na lastno 

odgovornost proizvajalca, določenega v 4. točki. 

 
Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca s strani: 

 

 
 

Hann Münden, 25. april 2013 Nils Altmann 
Poslovodja 

 
 
 
 

Predelano: 2.5.2013 

Datum tiska:  1.6.2013 
 

 

Informacije o okolju, zdravju in varnosti 
 
 
 

Varnostni list v skladu z uredbo ES § 31 za trženje, transport ali uporabo izdelka ni potreben. Če se izdelek uporablja, kt je bil 

predviden, ne škoduje okolju. 

 
 

Uredba REACH 

Uredba Evropske skupnosti za kemikalije in njihovo uporabo (REACH: EC 1007/2006) 

 
Ta izdelek je proizvod, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št 1907/2006 (REACH). Ne vsebuje snovi, ki se sproščajo v običajnih ali 

predvidljivih pogojih uporabe. Zato ne obstajajo zahteve za registracijo snovi v izdelkih v smislu 7.1 člena uredbe. 

Na podlagi našega trenutnega znanja ta izdelek ne vsebuje SVHC (posebej skrb vzbujajoče snovi) snovi v koncentraciji nad 0,1 

% (w/w), navedenih v seznamu kandidatov, ki ga je objavila Evropska agencija za kemikalije. 
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