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DEKLARACE POUŽITÍ VÝROBKU

1.1

Popis výrobku
Balkonový systém Montalu STANDARD
Rámový posuvný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm a hliníkových profilů. Vodící kolejnice, boční uzavírací lišty a rámy křídel z profilů z hliníkových slitin.
Posuvná funkce křídel je zajištěna pomocí polyamidových kladek s nerezovými ložisky. K ovládání jsou
křídla jsou opatřena madlem, uzavírání systému se provádí pojistným čepem. Utěsnění je provedeno
moherovým kartáčkovým těsnícím profilem.
Variantní provedení zasklení sklem o tloušťce 4mm nebo dvojsklem (4/8/4)mm.
1.2

Určení výrobku
Balkonový systém Montalu STANDARD se užívá pro uzavření balkonů, lodžií, vstupů a k dalším
aplikacím, při nichž podporuje stávající ochranu proti klimatickým vlivům a hluku. Výrobce nedeklaruje
vodotěsnost rovnocennou s okny a dveřmi, protože soustava je rovnotlaká a k vyrovnání dochází při
náporech větru velmi rychle. Neslouží jako požární ochrana. Splněním podmínek předepsaného napojení výrobce interním systémem jakosti garantuje dodržení vlastností odvozených ze základních
požadavků na stavby v př. 2 NV 163/2002 Sb. Proto se předpokládá, že všechny vlastnosti výrobku
dané technickou specifikací budou při běžné údržbě za obvyklých podmínek užívání splněny po celou
dobu životnosti. Výrobce omezuje použitelnost při aplikacích do exteriéru pouze pro dodatečné zasklení. Žádná jiná omezení použitelnosti výrobce nedeklaruje.

1.3

Seznam podkladů předaných žadatelem pro ověření shody výrobku
Dokumentace podle §4 NV 163/2002 Sb., viz seznam příloh v kapitole 7.

1.4

Seznam ostatních podkladů užitých při ověřování shody výrobku
Viz seznam příloh v kapitole 7.

1.5

Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na ověření shody
Stavební technické osvědčení STO-11-0066/Z viz seznam příloh v kapitole 7 .

1.6

Informace o předchozím ověření
Pro uvedený výrobek a uvedeného výrobce nebyla posuzována shoda podle §7 NV.

2.0

POSOUZENÍ VÝROBKU

Vlastnosti výrobku na vzorcích dodaných výrobcem ke zkouškám, údaje o použitých měřících
metodách a jejich přesnosti jsou v protokolech o zkouškách. Jsou připojeny jako přílohy tohoto protokolu - viz kapitola 7 Seznam příloh.

3.0 POSOUZENÍ SHODY VLASTNOSTÍ
Podklady pro posouzení shody jsou v přílohách – viz kapitola 7.

4.0 VYHODNOCENÍ
Název
parametru

Zkušební
postup

Odolnost proti zatížení
větrem
Pa
- expozice
Pa
- trvalá deformace
- funkce po náporech(p1)
- porušení po náp. (p3)

ČSN EN
12211

Vodotěsnost

ČSN EN
1027

Pa

Hodnota a tolerance
parametru, označení
a č. tech. dokumentace
(určených norem)
STO-11-0066/Z
ČSN EN 12210,
třída 3
p1=1200;p2=600;p3=1800
- nepřípustná
- beze změn
- bez porušení
ČSN EN 12 208
třída 1A : Vodotěsné bez
rozdílu tlaků

Výsledky
zjištění
na vzorcích

Výsledky posouzení
shody

Splňují třídu 3 dle STO
Shoda
- nedošlo k trvalé deformaci
- beze změn
- bez porušení
Výsledek je podle přílohy 3
Splňují třídu B1
Výsledek je podle přílohy 3

Shoda
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Výsledek posouzení shody
Výsledky zjištění jsou v souladu s určenými normami uvedenými v tabulce vyhodnocení podle
STO-11-0066/Z. Ze všech hledisek, která byla předmětem shody, byl výrobek shledán vyhovující za
předpokladu dodržení trvalé jakosti výroby a při respektování podmínek platnosti formulovaných
v kapitole 6.0.

5.0 Závěr
Autorizovaná osoba 212 tímto protokolem konstatuje, že:
- u předmětných výrobků zjistila shodu jejich vlastností se základními požadavky nařízení vlády č.
163/2002 Sb., konkretizovanými technickými podklady, jak je v odstavci 3.0;
- tento protokol o ověření shody výrobku je podkladem pro vydání Prohlášení o shodě za předpokladu, že výrobce zabezpečuje systém řízení výroby podle odstavce 7.0 STO-11-0066/Z.

6.0 Podmínky platnosti
Tento protokol o ověření shody výrobku platí za předpokladu, že:
- při výrobě smí být použito pouze materiálů uvedených ve specifikaci výrobku v odst. 1.1 a v
technické dokumentaci odkázané v odst. 7.0
- všechny změny, které mohou ovlivnit vlastnosti výrobku je žadatel povinen oznámit AO 212
nejpozději do dne, kdy ke změně dochází.
Tento protokol o ověření shody výrobku s technickou specifikací platí 3 roky při splnění podmínek platnosti uvedených výše a za předpokladu, že v době platnosti nedošlo k zásadním změnám
technických předpisů z hlediska požadavků na bezpečnost.

7.0 Seznam příloh
1.
2.
3.
4.

Žádost o výkon autorizované osoby č. 0067/11/Z z 12.07.2011
Výkresová dokumentace (sestava a detaily komponent)
Protokol o zkouškách č. 241/11 CSI, a.s. Zlín, ze dne 23.6.2011
Stavební technické osvědčení č. STO - 11 - 0066/Z od AO 212, CSI a.s. Zlín; 12.7.2011

