
 

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
nr 01/19 

 

1. Druhový a obchodný názov výrobku: požiarny uzáver so sklápacími schodmi typu, typ LWF 45, LMF 45 a LSF 45 
(názov výrobku: strešné ohňovzdorné segmentové schody LMF 45, LWF 45 a LSF 45). 

2. Typ, číslo výrobnej dávky/ sériové číslo umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: zhodné s číslom na 
identifikačnom štítku schodov  – nižšie príklad štítka: 

 
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok: STN 74 6481:2000, STN 74 6481:2000/Z1:2003  

a STN 74 6481:2000/Z2:2006 

4. SK Technické posúdenie: - 

5. Zamýšľané použitie výrobku:Výrobok sa používa v interiéri budov, kde je potrebný vodorovný požiarny uzávers 

deklarovanou požiarnou odolnost'ou podl'a STN EN 14600. Uzáver so sklápacími schodmi zabezpečuje prístup do 

priestoru nad uzáverom so schodmi. Predpokladá sa málo časté otváranie a uzavretie výrobku musí byt' zabezpečené po 

každom otvorení. 

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: FAKRO Sp. z o.o. (IČO 490008737), ul. Węgierska 144a, 
33-300 Nowy Sącz, Poľsko 

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: - 

8. Uplatnený systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z: systém I 

9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:  

SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku č. SK01-ZSV-0313 (dátum 

01.07.2015) – FIRES, s.r.o., Osloboditel'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko, autorizovaná osoba SK01. 

10. Deklarované parametre 
Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skúške P. č. lab. 

Druh konštrukčného prvku D3 

Určenie typu výrobku č. 

C01/13/0020/2401/SC – 

07.11.2013 

Správa nepretržitého dohľadu 

č. I01/19/0096/06/2401/IC – 

07.06.2019 

FIRES, s.r.o., 

Osloboitel'ov 282, 

059 35 Batizovce, 

Slovensko 

Samočinné uzavretie v prípade 

požiaru 

Bez stanovenia parametra (predpokladá sa 

málo časté otváranie a uzavretie výrobku po 

každom otvorení). 

Uvol'ňovanie nebezpečných látok – 

emisia formaldehydu 
Materiály a komponenty produktu sú  vhodné 

na použitie v interiéri. 

Vyhotovenie výrobku – rozmery: 

širka, výška 

Výrobok neobsahuje ostré hrany a spoje. 

Riziko poranenia alebo poškodenia šiat pri 

kontakte s výrobkom je minimálna. 

Požiarna odolnost' - požiarny uzáver 

so sklápacími drevenými schodmi, 

typ LWF 45 

E 45/EI1 45/EI2 45/EW 45 

(sklápacie schody na neohrievanej strane) 

Stanovisko k požiarnej 

odolnosti s klasifikáciou č 

FIRES-JR-003-19-NURE – 

31.01.2019 

FIRES, s.r.o., 

Osloboitel'ov 282, 

059 35 Batizovce, 

Slovensko 

Požiarna odolnost' - požiarny uzáver 

so sklápacími ocel'ovými schodmi, 

typ LMF 45 

Požiarna odolnost' - požiarny uzáver 

so sklápacími ocel'ovými 

nožnicovými schodmi, typ LSF 45 

 
11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10. 
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6. 

Podpísala za a v mene výrobcu: 
 

 

 

 

Ewa Łukaszczyk-Haslik 

Vedúca odd. Certifikácie a kontroly kvality 

Nowy Sącz, 10.06.2019 


