SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013

SOLIDA Montážne systémy
Číslo Solida VOP SK 01/2020
1 . Druhový a obchodný názov výrobku:
Solida Montážne systémy, nosníky, konzoly, objímky ,ostatné diely a príslušenstvo.

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku:
Upevňovacie prvky a upevňovacie systémy pre rozvody a technické zariadenia budov, objímky, konzoly a prvky pre vytvorenie
pevných a klzných bodov a príslušenstvo, ako závitové tyče, matice, skrutky podľa katalógu SOLIDA. Systémy sú vyrobené z
ocele, prevedenie: galvanické pozinkovanie, žiarovo zinková povrchová úprava a nerez.

3. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s technickým posúdením:
Montážne systémy, objímky a príslušenstvo sú určené pre upevňovanie rozvodov potrubia vykurovacej techniky, sanitárnej
techniky, technologických a priemyselných potrubí, uchytenie vzduchotechniky, elektroinštalácie a ďalších technických
zariadení, prípadne pre montáž doplnkových pomocných konštrukcií.

4. Obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu:
SOLIDA, spol. s r.o., Semanínska 213, 560 02 Česká Třebová

5. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013:
Systém III
6. Označenie certifikátu a dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
č. J-00851-20 vydal dňa 15.5.2020, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b 621 00 Brno

7. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Únosnosť v deklarovanom
spôsobe namáhania

Parametre / Harmonizované technické špecifikácie
ČSN EN 1993-1-3; ČSN EN ISO 6892-1; TN 10.10.01b; ČSN 13 0725

Tolerancia rozmerov

ČSN ISO 2768-1; ČSN EN ISO 4759-1; ČSN EN 10130; ČSN ISO EN ISO
898-1

Korózna odolnosť

ČSN EN ISO 3882; ČSN EN 10346, ČSN EN ISO 3506-2

8. SOLIDA, spol. s r.o. vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných
vlastností podľa bodu 7.
9. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva so súhlasom výrobcu uvedeného v bode 4.
Za SOLIDA, spol. s r.o..:

Česká Třebová, máj 2020

Kalousek Petr, konateľ spoločnosti

