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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DOP-8327AD-03

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

8327AD DuPont™ AirGuard® Sd5

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Aplikácia: Plastická a gumová parozábrana STN EN 13984: 2013

3. Výrobca:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13984:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

KIWA TBU DE (NB 0799)

7. Deklarované parametre:

Harmonizované technické špecifikácie EN 13984:2013

Základné charakteristiky Parametre

VLASTNOSTI METÓDA JEDNOTKY NOMINÁLNY MINIMÁLNY MAXIMÁLNY
Priepustnosť vodnej pary (sd) EN 1931 m 5 2 8

Špecifická hmot. prestúpenej EN 1931 kg / (m² s) 0,8E-7 0,5E-7 2,04E-7

Správanie sa po umelom stárnutí:

    Priepustnosť vodnej pary EN 1931 vyhovuje / nevyhovuje Vyhovuje - -

Odolnosť proti prieniku vody EN 1928 (A) vyhovuje / nevyhovuje Vyhovuje - -

Reakcia na oheň EN ISO 11925-2 trieda E - -

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere EN 12311-2 N/50mm 200 150 -

Predĺženie v  pozdĺžnom smere EN 12311-2 % 40 25 -

Pevnosť v ťahu v priečnom smere EN 12311-2 N/50mm 175 120 -

Predĺženie v priečnom smere EN 12311-2 % 40 25 -

Odol. proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere EN 12310-1 N 210 170 -

Odol. proti pretrhnutiu v priečnom smere EN 12310-1 N 220 170 -

Odolnosť proti nárazu EN 12691 mm (+) - -

Sila spoja EN 12317-2 N/5cm (+) - -

Správanie sa po alkalickej skúške:

    Predĺženie v  pozdĺžnom smere EN 12311-2 vyhovuje / nevyhovuje (+) - -

    Predĺženie v priečnom smere EN 12311-2 vyhovuje / nevyhovuje (+) - -

(+): Nie je klasifikované
Vyššie spomínaný produkt spĺňa podľa nášho názoru kritéria klasifikácie ako 'produkt' (REACH, čl. 3.3). Nie sú známe žiadne látky, ktoré by mali byť uvoľnené z daného produktu pri bežnom alebo
predvídateľnom použití. Podľa našich súčasných znalostí neobsahuje vyššie spomínaný produkt látky nad zákonom stanovenú hranicu, ktoré sú uvedené na zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy
(SVHC). Zoznam týchto látok je uvedený aj na internetových stránkach agentúry ECHA.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011
vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Luxembourg, 26/08/2021

DuPont ™, logo DuPont Oval a všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak, označené ™, SM alebo ® sú ochranné známky, servisné známky alebo registrované ochranné známky pridružených spoločností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont.



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DOP-8314X-05

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

8314X DuPont™ AirGuard® Reflective E

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Aplikácia: Plastická a gumová parozábrana STN EN 13984: 2013

3. Výrobca:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13984:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

NB 1396, NB 1301

7. Deklarované parametre:

Harmonizované technické špecifikácie EN 13984:2013

Základné charakteristiky Parametre

VLASTNOSTI METÓDA JEDNOTKY NOMINÁLNY MINIMÁLNY MAXIMÁLNY
Priepustnosť vodnej pary (sd) EN 1931 m 2400 1500 -

Špecifická hmot. prestúpenej EN 1931 kg / (m² s) 1,73E-10 - 2,77E-10

Správanie sa po umelom stárnutí:

    Priepustnosť vodnej pary EN 1931 vyhovuje / nevyhovuje Vyhovuje - -

Odolnosť proti prieniku vody EN 1928 (A) vyhovuje / nevyhovuje Vyhovuje - -

Reakcia na oheň EN ISO 11925-2 trieda E - -

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere EN 12311-2 N/50mm 190 150 -

Predĺženie v  pozdĺžnom smere EN 12311-2 % 20 7 -

Pevnosť v ťahu v priečnom smere EN 12311-2 N/50mm 170 130 -

Predĺženie v priečnom smere EN 12311-2 % 30 15 -

Odol. proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere EN 12310-1 N 280 210 -

Odol. proti pretrhnutiu v priečnom smere EN 12310-1 N 300 210 -

Odolnosť proti nárazu EN 12691 mm (+)

Sila spoja EN 12317-2 N/5cm (+)

Správanie sa po alkalickej skúške:

    Predĺženie v  pozdĺžnom smere EN 12311-2 vyhovuje / nevyhovuje (+)

    Predĺženie v priečnom smere EN 12311-2 vyhovuje / nevyhovuje (+)

(+): Nie je klasifikované
Vyššie spomínaný produkt spĺňa podľa nášho názoru kritéria klasifikácie ako 'produkt' (REACH, čl. 3.3). Nie sú známe žiadne látky, ktoré by mali byť uvoľnené z daného produktu pri bežnom alebo
predvídateľnom použití. Podľa našich súčasných znalostí neobsahuje vyššie spomínaný produkt látky nad zákonom stanovenú hranicu, ktoré sú uvedené na zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy
(SVHC). Zoznam týchto látok je uvedený aj na internetových stránkach agentúry ECHA.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011
vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Luxembourg, 21/09/2021

DuPont ™, logo DuPont Oval a všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak, označené ™, SM alebo ® sú ochranné známky, servisné známky alebo registrované ochranné známky pridružených spoločností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont.



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DOP-2009B-02

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

2009B DuPont™ Tyvek® AirGuard® Smart

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Aplikácia: Plastická a gumová parozábrana STN EN 13984: 2013

3. Výrobca:

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13984:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

KIWA TBU DE (NB 0799)

7. Deklarované parametre:

Harmonizované technické špecifikácie EN 13984:2013

Základné charakteristiky Parametre

VLASTNOSTI METÓDA JEDNOTKY NOMINÁLNY MINIMÁLNY MAXIMÁLNY
Označenie výrobku podľa EN 13984 - - B - -

Priepustnosť vodnej pary (sd) EN 1931 m 13 8 18

Špecifická hmot. prestúpenej EN 1931 kg / (m² s) 3,16E-08 5,14E-08 2,28E-08

Správanie sa po umelom stárnutí:

    Priepustnosť vodnej pary EN 1931 vyhovuje / nevyhovuje (+) - -

Reakcia na oheň EN ISO 11925-2 trieda E - -

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere EN 12311-2 N/50mm 390 330 -

Predĺženie v  pozdĺžnom smere EN 12311-2 % 16 12 -

Pevnosť v ťahu v priečnom smere EN 12311-2 N/50mm 380 330 -

Predĺženie v priečnom smere EN 12311-2 % 19 14 -

Odol. proti pretrhnutiu v pozdĺžnom smere EN 12310-1 N 75 45 -

Odol. proti pretrhnutiu v priečnom smere EN 12310-1 N 65 40 -

Odolnosť proti nárazu EN 12691 mm (+) - -

Sila spoja EN 12317-2 N/5cm - 280 -

Správanie sa po alkalickej skúške:

    Predĺženie v  pozdĺžnom smere EN 12311-2 vyhovuje / nevyhovuje pass - -

    Predĺženie v priečnom smere EN 12311-2 vyhovuje / nevyhovuje pass - -

(+): Nie je klasifikované
Vyššie spomínaný produkt spĺňa podľa nášho názoru kritéria klasifikácie ako 'produkt' (REACH, čl. 3.3). Nie sú známe žiadne látky, ktoré by mali byť uvoľnené z daného produktu pri bežnom alebo
predvídateľnom použití. Podľa našich súčasných znalostí neobsahuje vyššie spomínaný produkt látky nad zákonom stanovenú hranicu, ktoré sú uvedené na zozname látok vzbudzujúce veľmi veľké obavy
(SVHC). Zoznam týchto látok je uvedený aj na internetových stránkach agentúry ECHA.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011
vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Luxembourg, 08/09/2021

DuPont ™, logo DuPont Oval a všetky produkty, pokiaľ nie je uvedené inak, označené ™, SM alebo ® sú ochranné známky, servisné známky alebo registrované ochranné známky pridružených spoločností DuPont de Nemours, Inc. © 2021 DuPont.
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