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í. Specifikace výrobku

Terasové, čtyřkomorové (obdé|níkové vzduchové dutiny) desky o standardní šířce 150
mm, které jsou vyrobeny z dřevop|astového (WPC) kompozitu, v něko|ika barevných odstínech,
tech no|ogi í vyt|ačován í (extruzí).

Terasové desky jsou opatřeny z jedné strany protisk|uzovými drážkami a z druhé strany
imitací dřeva. Dek|arovaná nášlapná strana je strana s dráŽkami

Jednot|ivé desky (prkna) se pok|ádají na podlahový rošt (z WPC konstrukčních hrano|ů) a
upevňují pomocí montáŽních k|ipů.

. Třída reakce na oheň d|e ČsN EN 13501-1+A1 deklarovaná Žadate|em (dovozcem): Fn

2. Posouzení shody se základními požadavky podle s7, odstavec 2, NV 16312002 Sb., ve
znění NV 3í212005 sb.

2.1 Základní požadavkv na vÝrobek a ieiich konkretizace v normativních dokumentech

Posouzeníshody výrobku by|o provedeno pod|e dokumentu:''Stavebnítechnické osvědčení sTo-Ao224-54912013.., Vypracovaného Institutem pro
testování a certifikaci a.s..Ao 224 Z|ín.

2'2 U kaz ate l e ko n kretiz u i Í cí z ákl ad n í p ož ad av kv, zku še b n í m etodv

. Smrštěnípo tepe|ném namáhání, zkušební metoda: Čsru eru 479 (60 min, podé|ný směr,
1oo"c)

o Rázová houževnatost (odo|nost proti nárazu padajícím závažím za ch|adu), zkušební metoda:
Čsru eru 477 tzávaží 1 kg, výška pádu závaží 1 kg: 700mm (6,87 J), tep|ota -1ooc/

o Skluznost (součinite|é smykového třeníza sucha i mokra), zkušební metoda: ČsN z+ +soz
. Botnání (bobtnání) ve vodě, zkušební metoda: ČsN st.l 317 (28 dní, 2ooc), podmínky ote Čst.t

P cEN/Ts 15534-1, č|. 5, 8.3
o Pevnost v ohybu, zkušební metoda: Čsru err 310, podmínky d|e Čsru p cEN/Ts 15534-1, čl. 5,

7 .3 .2
o Bobtnáníve vodě po zkoušce odo|nosti v|hkosti cyk|ováním, zkušební metoda: Čsru eru 321 (3

cyk|y-ponořenído vody, zmrazení, sušenD, ČsN P cEN/Ts 15534-1, č|. 8.5.1,
Čsru eru 317, podmínky d|e Čst.t p CEN/TS 15534-1, č|. 5, 8.3

o Pevnost v ohybu po zkoušce odo|nosti vlhkosti cyk|ováním (zbytková pevnost v ohybu),
zkušební metoda: Čsn eru 321 (3 cyk|y-ponořenído vody, zmrazení, sušenD, ČSN P cEN/Ts
15534-1, č|. 8'5.1, ČsN EN 31o, podmínky ote ČStrt P cEN/Ts 15534-1 , č|. 5,7.3'2
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2,3 MÍsto a rozsah odběru vzorkŮ

Žadate|, na zák|adě výzvy certifikaěního pracovníka, doda| nás|edující zkušební vzorky:
o Pod|ahová wpc prkna NEXTWOOD, typ: NEXTWOOD v mnoŽství 10 ks lame| (profilů)

(dé|ka lame| 2 m)

Vzorky by|y dodány a zaregistrovány pod evid' č. 783501646/1 dne 23J.2013 .

2'4 Místo a termín provedení zkoušek

Zkoušky by|y provedeny V těchto institucích:

- !nstitut pro testování a certifikaci, a. s. - akreditovaná |aboratoř č. 1004 Z|ín (únor-březen
2013)

2.5 VÝsledkv zkoušek

Výs|edky zkoušek jsou uvedeny v tabu|ce 1.
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2.6 Posouzení shodv vÝrobku

Posuzovaný výrobek sp|ňuje poŽadavky dokumentu: Stavebního technického osvědčení STo-
Ao224-549I2o13" ve všech v|astnostech.

3. Závěr

Posuzovaný výrobek sp|ňuje poŽadavky dokumentu: Stavebního technického osvědčení STo-
A0224-549 l20 1 3" ve všech vlastnostech.

abu|ka 1 - Výs|edkv zkoušek

Technická charakteristika
M,q

je.dň.otká..
HodÉiitv .

PoŽádovaná
(dek|arovaná)

hodnota

Stanovená hodnota-tšir.oňi 
ňoon"iái-

Smrštění po tepelném namáhání
(při 100"C. 60 min. podé|ný směr)

o/o Max.0 ,2 0.08 0.06

Rázová houŽevnatost (odo|nost
proti nárazu padajícím závažím za
'chladu)

%porušených
zkušebních
tě|es

Max.10 0

Sk|uznost - součinite|é smykového
tření (povrch s jemnými dráŽkami)

M in .0 ,3 Souěinite| smykového tření -
povrch s jemnými drážkami
(střední hodnota ce|ého
souboru):
- Statický za sucha: 0,37
. Dynamický za sucha: 0,50
- Statický za mokra: 0,51
- Dynamický za mokra: 0,52

Botnání (bobtnání) ve vodě
(28 dní, 20oc)

%o Max. 3.0 2 ,2

Pevnost v ohybu MPa Min .  17 20,0
Botnání (bobtnání) po zkoušce
odo|nosti v|hkosti cvk|ován ím

o/o Max.3 .0 2 ,0

Pevnost v ohybu po zkoušce
odo|nosti v|hkosti cyk|ováním
(zbytková pevnost v ohybu)

MPa Min .  15 18 ,5
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4. Seznam dokumentů použitých k vypracování zkušebního protokolu

- Žádost o posouzení shody stavebních výrobků ě. 783501646

- Nařízení v|ády č. 163 ze dne 6.3,2002, Ve znění NV 31212005 sb., kteým se stanoví
technické poŽadavky na vybrané stavební výrobky.

. Stavebnítechnické osvědčení: STo-Ao224-549l2013, vypracované lTC,a.s. Z|ín

- Rozhodnutíč. 30/2006 o autorizaci k činnostem při posuzováníshody vybraných stavebních
výrobků dle NV 16312002 Sb., ve znění NV č. 31212005 sb.

. Zkušebníprotoko| akreditované |aboratoře č.j. 783501646101, Vypracovaný |TC a.s. -
akreditovanou |aboratoří č.1004 Z|ín dne 29.3.2013

. Zkušební protoko| akreditované laboratoře č'j' 783501646102, Vypracovaný lTc a's. -
akreditovanou |aboratoří č.1004 Z|ín dne 27 .2,2013

- Zkušebníprotoko| akreditované |aboratoře č'j. 783501646/03, Vypracovaný lTc a.s. _
akreditovanou |aboratoří č.1004 Z|ín dne 18.2.2013




