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CELOSTÁTNÍ PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH 
podle Sb. 2016 pol. 1966 
Č. 104-KDWU-RGBex 

 
1. Název a obchodní název stavebního výrobku: 
IZOCHEM RGB express 

2. Označení typu stavebního výrobku: 
IZOCHEM RGB express;  asfaltový roztok 

3. Zamýšlené použití: 

pro základní nátěr podkladu před aplikací příslušné hydroizolace a pro zhotovení nátěrů proti vlhkosti 

4. Název a adresa sídla výrobce a místo výroby výrobku: 
PARAQUA sp. z o.o. 
ul. Hutnicza 20 b, Gdynia 
adresa výrobního závodu: 

ul. Wejherowska 110, Szemud   

5. Název a adresa sídla pověřeného zástupce, pokud byl stanoven: netýká se  

6. Celostátní systém používaný pro posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností: systém 3 

7. Celostátní technická specifikace: 
7a. Polská norma výrobku: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 Asfaltové tmely, hmoty a roztoky 
aplikované za studena; Název akreditované laboratoře a číslo akreditace: laboratoř Ústavu mechanizace 
stavebnictví a těžby hornin č. AB 008, laboratoř Výzkumného ústavu silnic a mostů č. AB 580    
 
7b. Celostátní technické posouzení: netýká se, jednotka technického posouzení: netýká se 
Název akreditovaného certifikačního útvaru, číslo akreditace a číslo certifikátu: netýká se 

8. Deklarované užitkové vlastností: 
základní charakteristiky stavebního výrobku 

pro zamýšlené použití 
deklarované užitkové vlastností 

wygląd zewnętrzny i konsystencja roztworu 
asfaltowego 

homogenní černá kapalina bez viditelných nečistot, za tepl. 23±2°C 
snadno se roztírá na skleněné desce a vytváří povlak bez bublin 

viskozita, doba odtoku za tepl. (23±0,5°C), 
odtokový kelímek č. 4 

30 až 150 s 

teplota vznícení dle Pensky-Martense 31 až 40°C 
obsah vody maximálně 0,5% (m/m) 
doba vytvrzování maximálně 12h 

 
9. Užitkové vlastností výše uvedeného výrobku souhlasí se všemi deklarovanými užitkovými vlastnostmi uvedenými 
v bodě 8. Toto celostátní prohlášení o užitkových vlastnostech se vydává podle zákona ze dne 16.dubna 2004 o 
stavebních výrobcích, na výhradní odpovědnost výrobce. 

 

 
Jménem výrobce podepsal: 

Gdynia 06.07.2020 r. 

 
 

 


