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zLÍN - Louky

vydává

Rl oKNA a.s.
litkolky 1055, 696 81 Bzenec

žadatali:

CEFr-rIFlt<,/AT
\rlastřlo8t
rra

\rýřolra<ra

é- cw - 15 - 73alz

vÝobek:

Hllníková okna a betkónové dveře, ayatém PoNzlo PE 78

výíobce:

Rl

oKNA a.s., Úkolky í055, 696 8l Bžonéc

okna a balkónové dv€ře Ednokřídlové a dvouklídlové se slouokgm
RámovÝ oíofilč,7548, 7552, 7596 6 ktídlovÝ Dmlilě, 7500, 7500PV. 7505. 7505PV, slouoek 7551, 7556
lžskloVe šlož€ní: Floal4 mm / 16 mm íámeček chrcnalech Uiíá, Argon / PlanibelŤop N+ 4 mm

z9sklení

U9= 1,1 a

dalšlskla odpovldájlclho gloženls Uo

= 1,1; U9 =

1,0iUc

=

0,9;Us

=

0,8;Us

-

=

0,7;U! -0,6;

U!= 0,5
za§kl]vqcl lišia ě, 4561 , 4558, 4529 n€bo 2§56 s EPDM těsněním - vnitřnl G0O3D, vněišl G0O8D
dvoustuDňové ĚPDM tésněnlvnninI - G0O1D a slfudové - G0310D
Wiflkhaus activPilot, oňDadně M6ster, GU. sobinco, si€aenia. savio. Ribanta

Těsněnl

N ázev ověbvané ho parame

lN
čsN EN 1026
čsN EN 1027
čsN EN 1221í

Prů\.ZdUšnost

odolnost píoti zatlženi vělrem
ížkušébnlilakoro lňdu 3 nebo 4)
ú.oinost béžoečno§tnichzgřizeni
Vzduchová neprŮžVuČnosl (W6denyzákladni
d.]ši hódnolv |sou uvedeny v

qio!.nén Díoloko]!)

součinitel lrostupu tepla

uw (v

rř.dl

pod|€

hodnóly,

csN EN í4609
csN EN lso 1014G,2,

U. lz ské])

čSN EN lso 10077-1

717-1

bez oóniku vodv do 750 Pa. 900 Pa
,l/300,
relativni čelni průhyb <
funkčnl, bez vidilélnýď defrrrmacl
350 N
6-1&33.1 - sklo - 37 (-2;-4) dB;
10-16-44-1 - šklo - 42 í"2:_4) dB
1.5l 1 ,4I ,3l 1 ,3l 1 ,2t 1 ,1l 1 ,1 w l|rr''.K\
,1

Tímto ceňifrkátem se poívnule shoda uvedených vlastnosu výIbbku s hodnotami
dek Ia f o Ya nÝm l Ýýf o bc e m :

Podirady,, Píotokol o posouzení vlastnostl výrobku č. 1390-CPDí60-13/Z r€v,2 vydaný

csl

a.s,

- NB

1390,

ceftifikát platí pouze pío výrobek, jehož specifikacé je podrobně uvedena v prctokole o zkouškáchosvědčuje ýýše uvedené vlastnosti výrobku a neznafiená ani nenahfazuje caftiíikaci podle zákoha
22/1997 sb. o technických požadavcich na Vlrobky

Datumvydání: 12.06.2015
platnost do:

vy

acoval:

3,1.10.2017

lng. Milan Helegda, Ph,D,

vedoucí pracoviště

