
 

       
 
 

 
DOP: FL001 

Prohlášení výrobce o parametrech materiálu v souladu s předpisem o stavebních 
materiálech  

[Směrnice č. 305/2011/EHS (BauPVO) z 24. dubna 2011 pro stavební materiály] 

 
1. Označení pro identifikaci  
 

Laminátová podlaha EGGER všech druhů a provedení podle EN 13329 
 

2. Značky výrobků:  
 
EMOTION®, FLOORLINE®, MEGAFLOOR, EUROCLIC, EGGER LAMINATE FLOORING COLLECTION 

 
3. Předpokládaný účel použití: 
 

Podlahová krytina pro použití ve vnitřních prostorách podle EN 13329 
 
4. Výrobce: 
 

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, D-23970 Wismar (závod Wismar + závod Brilon) 
 
5. Prodej prostřednictvím:  
 

EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, D-59929 Brilon 
 

6. Systém pro kontrolu a vyhodnocení stability vlastností: 
 

Systém 3 podle EN 14041:2004 
 
7. Název oznámeného zkušební laboratoře, který vydal osvědčení o shodě řízení výroby, inspekční zprávy a zprávy o výpočtu (není použitelný). 

=> 9. 
 

8. není použitelný 
 

9. Udávaný parametr: 
 

Podstatné znaky Parametr harmonizovaná norma 

 
Požární klasifikace podle EN 13501-1 

notifikovaná osoba MPA NRW – identifikační číslo 0432 
notifikovaná osoba Prüfinstitut Hoch – identifikační číslo 1508 

 
 

 
EN 14041:2004 

odolnost proti skluzu podle EN 13893 
notifikovaná osoba eph GmbH – identifikační číslo 0766 

  

 
EN 14041:2004 

tepelný odpor podle EN 12667 
notifikovaná osoba eph GmbH – identifikační číslo 0766 

  
< 0,15(m²K)/W 

EN 14041:2004 

formaldehyd podle EN 717-2 
notifikovaná osoba eph GmbH – identifikační číslo 0766 

notifikovaná osoba WKI Fraunhofer Institut – identifikační číslo 0765 

 
pentachlorfenol a VOC (prchavé organické složky) podle metody AgBB 

notifikovaná osoba WKI Fraunhofer Institut – identifikační číslo 0765 

 

 
<0,1 mg/kg 

(ppm) 

EN 14041:2004 

elektrostatické vlastnosti podle EN1815 
(jen u vybraných kolekcí) 

notifikovaná osoba eph GmbH – identifikační číslo 0766  
EN 14041:2004 

 

10. Laminátové podlahy uvedené v bodu 1. splňují parametry uvedené  v bodu 9.Prohlášení o shodě vydal výrobce poprvé 29. srpna 2005 v 
souladu s bodem 4. Toto prohlášení o parametrech předložené 21.10.2014  vydávajícím představuje aktualizaci, a tím plnou náhradu 
dřívějšího CE – prohlášení o shodě a neomezeně platí až do jeho odvolání vydávajícím. 

 
Wismar, 21.10.2014 

                                    
                                         Stefan Pletzer                Erich Macala  

                           obchodní ředitel          výrobní ředitel 


