
  ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА 

No.0070_Противпожарна_гипсена_плоча_GKF_15_2016-04 

1. Единствен идентификациски код на производот-тип:     EN 520 – DF

2. Тип, шаржа или сериски број или друг податок, кој овозможува идентификација на производот
според член 11(4):   Кнауф противпожарна гипсена плоча, 15mm

3. Наменска употреба или употреби на производот, согласно важечката хармонизирана техничка
спецификација, како што е предвидено од страна на производителот:

 Гипсена плоча за употреба во високоградбата 

4. Име регистрирано трговско име или регистрирана трговска марка и контакт адреса на производителот,
како побарано во член 11(5):

      Кнауф Радика АД, ул. 8-ми Септември, Дебар, Р.Македонија 
      Тел. +389 46 839218, Fax +389 46 839218, E-Mail: info@knauf.com.mk 

5. Систем или системи на оценување и верификација на постојаноста на својствата на производот, како
утврдено во Анекс V:    Систем 4

6. Во случај изјавата за својства да се однесува на материјал покриен со хармонизиран стандард:
МА – Magistrat der Stadt Wien (бр.2003-0268.04) ја тестирал плочата според Систем 3 и ги
потврдува податоците од изјавата .
Првичното тестирање и контрола на производството е изведено од производителот.

9. Изјавени својства:
Суштински карактеристики Својства Хармонизирана техничка 

спецификација 
Реакција на пожар А2-s1,d0 МКС EN 520:2004+A1:2009-08 
Сила на кинење ↑↓ NPD МКС EN 520:2004+A1:2009-08 
Коеф. На пародифузност 10/4 (EN ISO 10456) МКС EN 520:2004+A1:2009-08 
Термичка проводливост 0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456) МКС EN 520:2004+A1:2009-08 
Сила на свиткување Исполнето МКС EN 520:2004+A1:2009-08 
Штетни материи NPD МКС EN 520:2004+A1:2009-08 
Звучна изолација Според литературата на 

производителот 
www.knauf.com.mk 

МКС EN 520:2004+A1:2009-08 Притисна цврстина 
Звучна абсорпција 

Кога се користи посебна техничка документација, согласно член 37 и член 38, барањата за производот 
се:  Ирелевантни. 
10. Својствата на производот наведен во точките 1 и 2 се декларирани во точка 9. Оваа изјава е

издадена под целосна одговорност на производителот наведен во точка 4 и потпишана во негово 
име од: 

Абди Доволани        и Шериф Фетаху 
(Раководител на фабриката (Раководител на лабораторија 
Кнауф Радика АД)  во Кнауф Радика АД) 

Дебар, 04.04.2016 


