
 
VNITROSTÁTNÍ PROHLÁŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ 

nr 335R-1/17 

 
1. Název a obchodní jméno stavebního výrobku: 

Okapový systém PVC ProAqua 

 
2. Označení typu výrobku: 

SRPA01 

 
3. Zamýšlené použití: K použití v budovách 

 
4. Název a adresa sídla výrobce a místo výroby výrobku: BUDMAT 

Bogdan Wiecek, ul. Otolinska 25, 09-407 Plock 

Výrobní závod- ul. Duninowska 9, 87-800 Wloclawek 

 
5. Název a adresa sídla oprávněného výrobce, pokud byl nastaven: 

Nevztahuje se 

 
6. Státní systém použitý k hodnocení a ověření stálosti užitných vlastností: 

4 

 
7. Státní technická specifikace: 7a. 

Polská norma výrobku: 

 
Okapy a elementy výbavy (příslušenství) - PN-EN 607:2005 "Střešní okapy a elementy výbavy z PVC-

U. Definice, požadavky a zkoušky. 

Odtokové potrubí a elementy vybavení (příslušenství) - PN-EN 12200-1:2016-05 Systémy 

plastového potrubí pro dešťovou vodu do vnějšího použití nad zemí  

Neplastifikovaný poli(chlór vinilu) (PVC-U) 

CZ sc 1: Požadavky ohledně potrubí,  tvarovek a systému" 

Okapní úchyty (háky) - PN-EN 1 462:200 6 Úchyt okapních střech. Požadavky a zkoušky. 

 
Název akreditované certifikační jednotky, číslo akreditace a číslo státního certifikátu 

nebo název akreditované laboratoře/laboratoří a číslo akreditace: Nevztahuje se 

 
7b. Státní technické hodnocení: 

Nevztahuje se 

 
Jednotka technického hodnocení/Státní jednotka technického 

hodnocení: Nevztahuje se 

Název akreditované certifikační jednotky, číslo akreditace a č. certifikátu: 

Nevztahuje se 
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1. Prohlášené užitkové vlastnosti: 

 

 
Pro elementy systémů vyhotovených z PVC-U 

Základní charakteristiky stavebního výrobku pro 

zamýšlené využití nebo použití 

Prohlášené užitkové 

vlastnosti 

Poznámky  

Odolnost vůči roztahování 42 N/ mm2  

Vyztužení při roztržení 100%  

Odolnost vůči nárazovému roztržení 500 kJ/ m2  

Teplota při zkouškách 7s•c  

 

Pro elementy systému vyhotovené z bílých ocelových pozinkovaných organických povlaků 

- okapových úchytů (háků) a odtokového potrubí (objem) 

Základní charakteristiky stavebního výrobku pro 

zamýšlené využití nebo použití 

Prohlášené užitkové 

vlastnosti 

Poznámky  

Tloušťka zinkového povlaku 20µm  

 

Třída nosnosti okapových úchytů (háků) vyrobených z PVC-U nebo ocelových plechů 

pozinkovaných s organickým povlakem 

Základní charakteristiky stavebního výrobku pro 

zamýšlené využití nebo použití 

Prohlášené užitkové 

vlastnosti 

Poznámky  

Třída nosnosti okapových úchytů (háků) k 

okapům v šířce (v horní části) 80mm 

H  

Třída nosnosti okapových úchytů (háků) k 

okapům v šířce (v horní části) < 80mm 

0  

 
2. Výkonnostní charakteristiky daného typu výrobku Sq v souladu se všemi deklarovanými 

uživatelskými prvky uvedenými v bodě 8. Toto vnitrostátní prohlášení o užitkových 

vlastnostech se vydává v souladu se zákonem o 16 km z roku 2004. o stavebních 

výrobcích na odpovědnost výrobce. 

 

 
Jménem výrobce 

podepsal: 

 
 

Marek Wisniewski 

Vedoucí ředitele oddělení produktové inovace 

(jméno a příjmení a pozice) 

 
Plock, 05-01-2017 

(místo a datum vystavení) 
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