
ES - Prohlášení o shodě
Podepsaný zástupce
výrobce:                       TUMA INVEST, spol. s r.o., Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou
výrobny:                       TUMA INVEST, spol. s r.o., Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

týmto vyhlasuje, že výrobek:                  Komínový systém
                TUMA FOLK, TUMA THERM, TUMA THERM TURBO
             je ve shodě s ustanoveními směrnice Rady 89/106/EHS, pokud je zabudován v souladu s návodem k montáži a použití
                                                                     a na výrobek a jehovýrobu se použijí tyto normy:
                                                                      EN 13063-1, EN 13063-2, EN 13063-3
V rámci počátečních zkoušek typu se oveřili:

Vlastnost Protokol o zkoušceDeklarovaná hodnota, třída

Pevnost v tlaku komínové vložky
Nasákavost komínové vložky
Objemová hmotnost komínové vložky
Odolnost proti kyselinám komínové vložky
Plynopropustnost komínové vložky
Odolnost proti kapilárnímu a difúznímu transportu vody komínové vložky
Odolnost proti vyhoření sazí
Únosnost tvarových dílů komínové vložky
Mrazuvzdornost a pevnost v tlaku komínové tvárnice
Objemová hmotnost komínové tvárnice
Rozměry a tolerance rozměrů komínové tvárnice
Tolerance rozměrů komínové vložky
Zkouška tepelným šokem komínové vložky
Zkouška plynotěsnosti komínového pláště
Zkouška tepelným namáháním systému
Zamezení požárem za provozních podmínek
Zkouška tepelného odporu keramiky, izolace a tvárnic systému jako celku

                 EN
13063-1: 2005+A1: 2007
13063-2: 2005+A1: 2007
13063-3: 2007

    1301 - CPD - 0636

č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-040850 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-040850 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-040850 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.030-041509 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)
č.Pr-09-3.010 PAVUS a.s.pob.Veselí nad Lužnicí (2)
č.Pr-09-3.010 PAVUS a.s.pob.Veselí nad Lužnicí (2)
č.Pr-09-3.010 PAVUS a.s.pob.Veselí nad Lužnicí (2)
č.Pr-09-3.010 PAVUS a.s.pob.Veselí nad Lužnici (2)
č.030-040850 TZUS Praha pob.0300 Plzeň (1)

Popis výrobku, účel a způsob použití ve stavbě.
Komínový systém TUMA FOLK, TUMA THERM, (TUMA THERM TURBO) je vícevrstvý  systém se šamotovou komínovou vložkou, určený pro zhotovování komínvých těles
pro odvod spalin od spotřebičů  na  plynná,  kapalná  a  tuhá  paliva  s  provozní  teplotou  spalin do 600 ° C bez  odvodu kondenzátu (suchý provoz), nebo s odvodem kon-
kondenzátu (mokrý provoz - turbo), přičemž spalován vzduch je přiváděn ke spotřebiči vzduchovou spárou. Systém pracuje podtlakovým provozem (volný tah), příp. (turbo)
přetlakovým provozem podle EN 1443. Systém pro suchý provoz je odolný vyhoření sazí. Jednotlivé způsoby provozu jsou uvedeny v: 1301 - CPD - 0636.
Komínový  systém  pro  suchý  provoz  je  systém  se  zadním  odvětráním,  izolací minerální vlna, odlehčenými tvárnicemi ve verzi pro jednokomíny, jednokomíny s větrací
šachtou a dvojkomíny. Komínový systém je řešen jako vestavěný, nebo přistaven k objektu.

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:
TSÚS, Studená 3, 821 04 Bratislava, 1301 - Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

ES certifikát vnitropodnikové kontroly číslo:   1301 - CPD - 0636    (3)

Podmínky a doba platnosti certifikátu:  uvedeno v certifikátu

Názvy a adresa laboratoří, které zkoušky vykonali:
                                                                                                          1) TZÚS Praha s.p., pobočka Plzeň, zkušební laboratoř
                                                                                                          2) PAVUS, a.s., Praha 9, pobočka Požární zkušebna Veselí nad Lužnicí
                                                                                                          3) TSÚS, pobočka Prešov 080 01, Budovateľská 53

Jméno:                                                                   Miroslav Tuchyňa                                      

Funkce:                                                                  ředitel společnosti                                                                             podpis:  

Datum:                                                                   16.8.2012                                             


