
BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE D DDD 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
dle přílohy Ill nařízení (EU) č . 305/2011 

výrobku BOTAMENT® RENOVATION FRP 

č.4182010 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

EN 998·1 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků 
podle čl. 11 odst. 4: 

Číslo šarže: viz obal výrobku 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 

harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 

Normální omítka (vnitřní a vnější) pro dlouhodobou regulaci vlhkosti 
ve všech druzích zdiva u starých i nových staveb 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 

BOT AMENT® GmbH & Co. KG 
Am Kruppwald 1 
D • 46238 Bottrop 

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

nerelevantní 

6. Systém nebo systémy posuzovan1 a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků , 

jak je uvedeno_ v příloze V : 

systém 4 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje 
harmonizovaná norma: 

Zkoušky typu produktu provedl výrobce dle systému 4 a vystavil následujíc í: 
protokol počátečních zkoušek ze dne 04. 06. 2009 



BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE D • DD 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 
evropské technické posouzení: 

nerelevantní 
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Základní charakteristiky Vlastnost 
Harmonizované 

technické specifikace 

Reakce na oheň Třída A1 

Kapilární absorpce vody WO 

Koeficient propustnosti vodní páry µs 12,6 

Soudržnost 
~ 0,43 N/mm2 

porušení B EN 998-1 , tab. 2 

Tepelná vodivost 
0,47 W/m·K 
(tabulková hodnota) 

Posouzení v souladu se 
Dlouhodobá odolnost (odolnost mrazu) stanovenými pravidly dle 

podmínek použití omítky 

Nebezpečné látky NPD 

1 O. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto 
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

Dr. Oliver Wowra 
vedoucí technické kanceláře ,9~ ...... „„„ .......... ,~ 
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