
 

 

Prohlášení o vlastnostech  

č: LH. 3  BM/08 – 2014/LH 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: LH.3  

  

 

2.    Zamýšlené použití: zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem    

        a prodlouženou dobou zavadnutí, dle EN 12004:2007+A1:2012, označení C2 TES1.     

        Flexibilní lepidlo pro kladení obkladaček a dlažby, pro středněvrstvý způsob pokládky.  

        Pro vnitřní i venkovní prostory,  pro nejnáročnější aplikace. 

        

3.     Jméno, firma kontaktní adresa výrobce:  Brickland s.r.o., Nepomucká 208, 326 00 Plzeň 

 

4.    Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se  

       vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: není. 

 

5.     Systém posuzování a stálosti vlastností stavebních výrobků:  systém posouzení 3.  

 

6.      Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná    

         norma EN 12004:2007+A1:2012,  Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky,  

         posuzování shody, klasifikace a označování.  

         Indentifikační číslo oznámeného subjektu: 1020. Technický a zkušební ústav stavební          

         Praha, s.p., pobočka České Budějovice. 

 

 

 

7.  Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizovaná 

technická specifikace 

Reakce na oheň E bez zkoušení (rozhodnutí 

96/603/EHS) 

Uvolňování nebezpečných 

látek 

Viz. B.L. * EN 12004:2007+A1:2012 

Pevnost spoje, vyjádřená jako: 

- počáteční tahová přídržnost ≥ 1,0 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Trvalá odolnost: 

- tahová přídržnost po 

tepelném stárnutí 

≥ 1,0 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 



 

 

- tahová přídržnost po 

ponoření do vody 

≥ 1,0 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

- tahová přídržnost po 

cyklech zmrazení - 

rozmrazení 

≥ 1,0 N/mm2 EN 12004:2007+A1:2012 

Zvláštní charakteristika 

Skluz  ≤ 0,5 mm EN 12004:2007+A1:2012 

Prodloužená doba  

zavadnutí (tahová přídržnost) 

≥ 0,5 N/mm2 

ne méně než po 30 

min. 

EN 12004:2007+A1:2012 

Deformovatelná malta:    

průhyb 

≥2,5 ≤ 5 mm EN 12004:2007+A1:2012 

 

   

 

7.  Vlastnosti  výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných 

vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 

vydává se na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše. 

 

      Podepsáno za výrobce a jeho jménem : Petr Drahoňovský - jednatel 

      Místo a datum vydání:  3.11. 2014 


