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VYHLÁSENIE O ZHODE
č. 80/2017

1. Obchodný názov stavebného výrobku:
Odkvapové systémy Siba

2. Odkaz na typ stavebného výrobku:
Prvky, ktoré neodkazujú na požiadavky na reakciu na oheň.

3. Účel použitia:
Odkvapové žľaby a dažďové zvodové rúry vyrobené z plechu

4. Výrobca:
Plannja AB, BOX 143, S-570 81 Järnforsen, Švédsko

5. Autorizovaný zástupca:
Ruukki Polska Sp. z o. o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poľsko

6. Národný systém použitý k posúdeniu a overeniu stálosti vlastností stavebného výrobku:
Systém 4

7. Národné technické špecifikácie:
7a.   Norma PN – EN 612:2006

 „Odkvapové žľaby s vystuženými čelnými okrajmi a dažďové zvodové rúry s drážkovým
spojom, vyrobené z plechu“

 Norma PN – EN 1462:2006
 „Žľabové háky – Požiadavky a skúšky“

Švédský technický súhlas 5566/93 vydaný Švédským národným skúšobným a výskumným
ústavom, SP SITAC

8. Deklarované vlastnosti výrobku:

Základné charakteristiky
stavebných výrobkov pre

uvedené použitie
Deklarované vlastnosti výrobkov

v prípade použitých surovín

Hrúbka materiálu 0,6 mm

Typ povrchovej úpravy GreenCoat RWS

Hrúbka povrchovej úpravy 35 µm

Lesk 40

Minimálny polomer ohybu 0,5T

Odolnosť proti UV žiareniu Ruv3

Odolnosť proti korózii RC5

Odolnosť proti poškrabaniu 35N

Maximálna prevádzková teplota 100 °C
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Základné charakteristiky stavebných výrobkov pre uvedené použitie

Požiadavky na tvar prvkov systému Siba
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

D = priemer, L = dĺžka, V = uhol

Pododkvapový
žľab

Žľabové čelo
Combi

Žľabový kút
vnútorný 90°

Žľabové čelo
Uni

Žľabový roh
vonkajší 90° Žľabová spojka

Žľabový kút
vnútorný 135°

Žľabový roh
vonkajší 135°

Žľabový čelový
hák

Žľabový hák
stredný

Krátký hák
Žlabový hák
dlhý
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Základné charakteristiky stavebných výrobkov pre uvedené použitie

Požiadavky na tvar prvkov systému Siba
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

D = priemer, L = dĺžka, V = uhol

Žlabový hák
extra dlhý s
príponkami

Odskokové koleno

Zvodová rúra Výtokové koleno

Koleno 70° Vetvenie 70°

Žľabový kotlík 125
mm Odbočka do suda

Žľabový kotlík 150
mm Spojka rúry
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Základné charakteristiky stavebných výrobkov pre uvedené použitie

Požiadavky na tvar prvkov systému Siba
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

D = priemer, L = dĺžka, V = uhol

Objímka zvodu –
drevo - s klinom

Objímka zvodu –
murivo - s klinom

Základné charakteristiky stavebných výrobkov pre uvedené použitie

Požiadavky na tvar prvkov systému Siba
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

D = priemer, L = dĺžka, V = uhol

Pododkvapový
žľab hranatý

Žľabové čelo
hranaté pravé

Žľabový kút
hranatý vnútorný
90°

Žľabové čelo
hranaté ľavé

Žľabový roh
hranatý vonkajší
90°

Žľabový kotlík
hranatý

Krátky hák Square Spojka žľabu
hranatá
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Základné charakteristiky stavebných výrobkov pre uvedené použitie

Požiadavky na tvar prvkov systému Siba
Všetky rozmery sú uvedené v mm.

D = priemer, L = dĺžka, V = uhol

Dlhý hák Square

9. Vyššie uvedené vlastnosti výrobkov sú v súlade so súborom vlastností deklarovaných v bode 8.
Toto Prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením zo dňa 16.4.2004 o stavebných
výrobkoch. Prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva pod výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Toto Národné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na internetových stránkách:
https://www.ruukki.com/svk/produkty-pre-strechy/podpora/na-stiahnutie

Podpísané pre a v mene výrobcu:

Adam Korol
Senior Vice President
Building Components

V Järnforsenu dňa 1. 6. 2017


