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1. KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

Klasiíkačnlodkazy

k]asifikace by|a provedena v souladu s č|ánkem 11 ČsN EN 13501-1: 2007'

j2 Kasifikace

;/nÉk_ HL]NIK)VÁ yoŠflNÁ je V sou|adu sjeho chováním přizkouškách reakcé na oheň
.:éjfikován jako

I 3 Oblast aplikace
-a.o k|asifikace p|ati pro nás|edujíci parametry výrobku:

-oušťka ýi'robku:
_oušťka h|inÍkových p|echů:
:ošná hmotnost h|inÍkových p|echů:
-ioušťka h|inikové Voštiňy|
.]ošná hmotnost h|inÍkové voštiny:

-epidlo:

6 - 15 mm; rozdÍ|ná t|oušťka dána t|oušťkou voštiny
mrn. 1 mm
min. 2,58 kg/m'?
min. 4 mm
min. 0,268 kg/m2
Lepidlo s tvrdidlen MACROPLAST UK 8103,
MACROPUST UK 54OO.i}oušťka vysch|é vrstvy: max' 175 pm .

?|ošná hmotnost vysch|é vrstvy: max' 0,2 kg/m.
cchranný nátěr KYNAR 500
Tloušťka vysch|é Vrstvy: 1. nátěr max' 13 pm|^2' nátěr max' Í8 pm ^
P|ošná hmotnost vysch|é vrstvy| 1. Íátď max' 27 glm.;2. nátěr max. 36 g/m.

Taio klasifikace p|ati pro nás|edujícÍap|ikace konéčného použití:

výrcbek _ HL\NÍKjVA yoŠI/NÁ' jé určen jako výp|ň ba|kónových zábrad|í' interiérové příčky' fasádni
obk|ady' K|asifikace je obecně platná pro Volně stojící Výrobek s případnými spoji a upevněním
popsaným v č|' 3'2.2. tohoto protoko|u'

&é€..!i PctUP pod|e t - . . . . . _ .I sprnenr xnrcna

:i EN 13823
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