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1K Express Bitumenski debeloslojni premaz 
Št.: AT190/02 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
 

EN 15814:2011+A2:2014, PMB-CB2-W2A-C2A 
 

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): 
 

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka. 
 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v 
skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva 
proizvajalec: 
 
Bitumenska debeloslojna prevleka modificirana s polimeri (PMB) za hidroizolacijo 

gradbenih površin, ki so v stiku z zemljo, PMB-CB2-W2A-C2A 

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov 

proizvajalca v skladu s členom 11(5): 
 

Murexin AG 
Franz von Furtenbach Straße 1 

A-2700 Wiener Neustadt 

 
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo 

zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
 

Murexin d.o.o. 
Puconci 393 

SI-9201 Puconci, Slovenija 
 

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

Sistem 3 
Sistem 3 za obnašanje v požaru 

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

harmoniziran standard: 
EN 15814:2011+A2:2014 

Obnašanje v požaru EN 13501-1 
Priglašeni organ: Inštitut za preskušanje in certifikacijo, 76302 Zlin, Češka Republika 

identifikacijska številka: 1023  
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MPA NRW, Center za preskušanje obnašanja v požaru, Erwitte, identifikacijska 
številka 0432 

 

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana 
evropska tehnična ocena: 

Ni relevantno. 
9. Navedena lastnost: 

 

Bistvene značilnosti  Lastnosti  
Harmonizirane 
tehnične specifikacije 

Neprepustnost za vodo Razred W2A 

EN 15814:2011+ A2:2014 

Premoščanje razpok Razred CB2 

Obstojnost v vodi 
Brez obarvanja vode, brez 
odvajanja od podlage 

Prožnost pri nizkih temperaturah Nobenih razpok 

Točnost dimenzij pri visokih 
temperaturah 

Brez drsenja in tečenja 

Obnašanje pri požaru Razred E 

Tlačna trdnost Razred C2A 

Sproščanje nevarnih snovi NPD 

Trajnost neprepustnosti za vodo in 
obnašanja pri požaru 

izpolnjena 

 
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: 

 
Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren 
zgoraj naveden proizvajalec. 

 
Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 

 
Mag. Wolfgang Marcher 

Direktor 

 

 
Puconci, dne: 18.11.2020 
 

 


