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IZJAVA O LASTNOSTIH 
№ CPR 022576 TG PL 110 

 
 
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

Mavčna plošča Technogips Pro А 
  

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati 
gradbene proizvode: Vrsta, številka serije in datum izdelave so navedeni na embalaži 

 
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano 

tehnično specifikacijo: Mavčna plošča za suho gradnjo. 

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: Blagovna znamka: 

Technogips Pro | Formatt Building Products EOOD | Kontaktni naslov: ul. Dospat 2, 1606 Sofija, Bolgarija | 
sales@technogispro.com 

 
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika: Ni relevantno 
 
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v 

Prilogi V, UREDBA (EU) 305/2011: Sistem 4 

 
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (hEN): Proizvajalec je 

izvedel preizkus za določitev vrste izdelka v skladu z zahtevami standarda 520:2004+А1:2009. Proizvajalec ima certifikat 

ISO 9001: 2015 in ima vzpostavljen sistem nadzora proizvodnje. 

 

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: Ni 

relevantno 

 
9. Navedena lastnost: 

 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Harmonizirane tehnične 

specifikacije 

Tip A EN 520:2004 + А1:2009 

Odziv na ogenj A2-s1, d0 (B0) EN 520:2004 + А1:2009 

Upogibna trdnost, [N] izpolnjuje EN 520:2004 + А1:2009 

Strižna trdnost, [N] NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Upor difuziji vodene pare - µ 10 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Toplotna prevodnost, ʎ [W/(m.K)] 0.25 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Nevarne snovi NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Odpornost na udarce Ti kazalci so odvisni od uporabljene sistemske rešitve in so določeni v 

tehnični dokumentaciji za njihovo izvajanje: 

www.technogipspro.com 

Zvučna izolirnost 

Absorbcija zvoka 

 
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. 

 
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4: 

 
Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
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