
  

  

IZJAVA O SVOJSTVIMA 
 

Prema Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog Parlamenta i Savjeta o harmoniziranim 

standardima za stavljanje u promet građevinskih  proizivoda i Uredbi (EU) br. 574/2014 o 

njezinoj izmjeni i dopuni 

 

  

 webercolor NEON 

DoP-HU-NV03-1.0  

  

  
1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi 

element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno 

članku 11. stavku 4.:  
NV03 

  

2. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim 

tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: cementna fugirna masa sa 

unaprijeđenim svojstvima, CG2WA sa smanjenom apsorpcijom vode i velikom 

abrazijskoj otpornosti. 

  

  

3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je 

potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:  

  
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. 

2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.  
www.hu.weber 
  

  

4. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća 

zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.: 

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. 

Industrijska cesta 18/1 

10360 Sesvete, Hrvatska  

www.hr.weber 

  

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav ili sustavi 

ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu 

V.: 
AVCP 3 

  
6a Harmonizirani standard EN 13888-    
6b.Prijavljeno tijelo: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

NB-CPR 305/2011 EU - Nr. 1415. 

 

7. Objavljena svojstva: 
 

  



 

Bitne značajke  Svojstva 
Usklađena tehnička 

specifikacija 

Abrazijska otpornost  1000 mm3 

EN 13888:2009  
  

Čvrstoća na savijanje  2,5 N/ mm2 

Čvrstoća na savijanje nakon cikliusa smrzavanje - 
otapanje 

 2,5 N/ mm2 

Tlačna čvrstoća  15 N/ mm2 

Tlačna čvrstoća nakon ciklusa smrzavanje - otapanje  15 N/ mm2 

Skupljanje  3 mm/m 

Smanjena apsorpcija vode nakon 30 minuta  2 g 

Smanjena apsorpcija vode nakon 240 minuta  5 g 

   
8. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. u skladu je s objavljenim svojstvom u 

točki 7.  

  

Prema Uredbi (EU) No 305/2011, ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom 

odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3.. 
  

 

 

 

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: 

 

  Vágó Bálint  Széplaki Imre 
 Technical Sales Representative R&D and Quality Control Manager 

   Quality Agent 

  

Pilisvörösvár, 7th April  2020. 

 


