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Izjava o lastnostih 
Verzija 1, velja od 11.08.2014 

 

 
IZJAVA O LASTNOSTIH 

Št.: 20-14125/2014 
 
 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 
 

L 1250 
 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi 
katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 
11(4): 
 

L 1250: Š 140 mm D 1250 mm 
  

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda 
v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih 
predvideva proizvajalec: 

Za premostitev okenskih in vratnih odprtin 
 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov 
proizvajalca v skladu s členom 11(5): 
 

PBI PRELOG d.o.o. 
Sele pri Polskavi 51 

2331 Pragersko 
  
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega 

pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12 (2): 
 

/ 
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 
gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: 

 
Sistem 3 

 
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja 

harmoniziran standard: 
 
           SIST EN 845-2:2013 
                   (ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno) 

       
      je izvedel IGMAT d.d (1373)   v okviru sistema  3 
          (opis nalog tretje stranke, kot je določeno v Prilogi V) 

            
           in izdal poročilo na podlagi tipskega preizkusa 
           Št preizkusa.: 499- POB-14 

          (potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje , poročila o 
           preiskusih / izračunih – kot je primerno) 
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8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila 

izdana evropska tehnična ocena:          / 
(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno) 

izdal          / 
(referenčna številka evropske tehnične ocene) 

na podlagi          / 
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta) 

je izvedel          /          v okviru sistema          / 
(opis nalog tretje stranke, kot je določeno v Prilogi V) 

in izdal          / 
(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih / izračunih – 

kot je primerno) 

 

9. Navedena lastnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi 
lastnostmi iz točke 9. 
 
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden v točki 4: 
 
Podpisal za in v imenu proizvajalca: 

PBI PRELOG d.o.o. 
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 

(ime in dejavnost) 

 

Sele pri Polskavi, 11.08.2014 
                                         (kraj in datum izdaje)                                                                                                  (podpis) 

Kapaciteta nosilnosti:  www.preklade.net 
- Dolžina: 1250 mm 
- Dimenzije montažnih delov: 250 mm 
- Minimalna vgradna dolžina 120 mm 
- Minimalne dimenzije dopolnjevalnih 

elementov: širina 140 mm, višina 65 mm 
- Minimalna trdnost zidakov in malte za 

dopolnilne elemente: zidaki fb ≥ 10 MPA, 
splošni namen malte ≥ 5 MPA 

- Možnost odpovedi: stiskanje 
Kratkoročni odklon na eni tretjini nosilnosti: 2 mm 
navpično  
Sorodne odpovedi: stiskanje 
Vpojnost vode: ni podano 
Prepustnost vodne pare: ni podano 
Masa ne enoto: 14,5 kg m1 
Toplotna odpornost: ni podano 
Odpornost proti ognju: ni podano 
Trajnost (proti koroziji): D4 
Nevarne snovi: ni podano 

http://www.preklade.net/

