
 

 

 
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  

DoP 12-052-13 

1 
Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Geotextílie STANDARD 200 

2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek 
umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: 

Geotextílie STANDARD 200 
Lot.nr. / dat.prod., na obalu výrobku 

3 

Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku 
v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou 
specifikací podle předpokladu výrobce: 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované 
pro použití 

Separace (S) + Filtrace (F) 
 

CSN EN 13249 – při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních  
                             ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových  
                             povrchu vozovek) 
CSN EN 13250 – při stavbě železnic 
CSN EN 13251 – v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích 
CSN EN 13252 – v odvodňovacích systémech 
CSN EN 13253 – při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží,  
                             vyztužování břehů) 
CSN EN 13254 – při stavbě nádrží a hrází 
CSN EN 13255 –  při stavbě kanálů 
CSN EN 13257 – při likvidaci tuhých odpadů 
CSN EN 13265 – v projektech zadržování kapalných odpadů 
 

4 
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní 
adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: 

Den Braven Czech and Slovak, a.s. 
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic 

IČO: 26872072 
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz 

5 Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, 
jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Nebyl ustanoven 

6 Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti 
vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V: Systém 2+ 

7 V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 
výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Oznámený subjekt č. 0799 – KIWA MPA Bautest GmbH Greven 

provedl Počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby 
Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby v systému 2+ 

a vydal Certifikát notifikované osoby č. 1213-CPD-4652 
8 V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního 

výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Netýká se 

vydal Netýká se 
na základě Netýká se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denbraven.cz


 

 

 
 
9 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech: 

 
 

Základní charakteristiky Střední hodnota Tolerance Zkušební metoda 
Harmonizovaná 
technická 
specifikace 

Pevnost v tahu 
Příčný směr MD 2,0 kN/m -1,0 kN/m 

EN ISO 10319 

ČSN EN 13249 
ČSN EN 13250 
ČSN EN 13251 
ČSN EN 13252 
ČSN EN 13253 
ČSN EN 13254 
ČSN EN 13255 
ČSN EN 13257 
ČSN EN 13265 

Podélný směr CD 2,5 kN/m -1,0 kN/m 

Tažnost při přetržení – MD / CD 60% / 60% - 

Dynamický průraz padajícím kuželem 25,0 mm +15,0 mm EN ISO 13433 

Statický průraz (CBR - test) 400 N -150 N EN ISO 12236 

Účinnost ochrany - Lokální deformace při přítlaku 

EN 13719 
300 kPa NPD - 

600 kPa NPD - 

1200 kPa NPD - 

Charakteristická velikost otvorů, O90% 130 μm  ± 30 μm EN ISO 12956 

Propustnost vody kolmo k rovině / v-index 0,13 m/sec -0,03 m/sec EN ISO 11058 

Propustnost vody v rovině – spád / přítlak 

EN ISO 12958 
20 kPa NPD - 

100 kPa NPD - 

200 kPa NPD - 

Životnost 
Zakrýt v den položení 
Minimální životnosti po dobu 5 let 
v přírodních zeminách s pH mezi 4 a 9 a při 
teplotě půdy < 25°C 

Příloha B 
EN 13249-EN 
13257; EN 13265 

10 Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9). 
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
 
 
 
Ing. Kamil Šmidák 
Marketing manager 
 
V Úvalně dne 20.12.2013 


