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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
č. 004I-CPR/2015 

 
 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
 

STŘEŠNÍ MEMBRÁNA 
SATJAMFOL 135 

 

2. Určená použití: 
Střešní membrána použitá jako vrstva propustná pro páru pod keramické, 
betonové, ocelové střešní tašky a živičné šindele. 
Výrobek lze také použít v rámovém stavebním průmyslu jako větrnou izolaci pro 
dřevěné rámové konstrukce ve větraných výškových systémech, srubech, 
obytných a průmyslových budovách. 

 
3. Výrobce: 

FOLIAREX Sp. z o. o. 
ul. Osiedle Przemyslowe 22 
69-100 Slubice 
Polsko 
Místo výroby: 
FOLIAREX Sp. z o. o. 
ul. Osiedle Przemyslowe 22 
69-100 Slubice 
Polsko 
 

4. Systém posouzení a ověření stálosti výkonnosti stavebního výrobku: 3 
 
5. Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010 
 
    Notifikovaná osoba č. 1434 - Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. 
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6. Deklarované výkony: 
 

Zásadní charakteristiky 
Funkční 

vlastnosti 
Jednotka 

Harmonizovaná 
norma 

Reakce na oheň Třída E - 
EN 13859-1:2010 
EN 13859-2:2010 

Odolnost vůči průniku vody Třída W1 - 

Pevnost v tahu v podélném směru 210 (+30; -30) N/50 mm 

Pevnost v tahu v příčném směru 110 (+20; -20) N/50 mm 

Prodloužení v podélném směru 90 (+20; -20) % 

Prodloužení v příčném směru 130 (+20; -20) % 

Odolnost proti natržení v podélném směru 140 (+45; -45) N 

Odolnost proti natržení v příčném směru 140 (+45; -45) N 

Pružnost při nízkých teplotách -30 °C 
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 Odolnost vůči průniku vody Třída W1 - 

Pevnost v tahu v podélném směru 145 (+20; -20) N/50 mm 

Pevnost v tahu v příčném směru 75 (+15; -15) N/50 mm 

Prodloužení v podélném směru 60 (+10; -10) % 

Prodloužení v příčném směru 90 (+15; -15) % 

Nebezpečné látky Nestanoveno - 

 
 
Vlastnosti výrobku uvedené výše jsou ve shodě s deklarovanými parametry. 
Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno, v souladu s předpisem (EU) č. 
305/2011, na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 
 
                 Jménem výrobce 
                 a za něj podepsal: 
 
           PELNOMOCNIK ZARZADU 
        DS. JAKOSCI I CERTYFIKACJI 
          
             mgr inz. Anna Rakowska 
 
Slubice, 12. 8. 2015 
 


