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Osv d eníě č oshodě
Firma N.V. SPANO

prohlašuje, že výrobek:

d evot ískovář ř deska PSEN 312:2003

vyrobená na závod  Oostrozebekeě
Adresa: Ingelmunstersteenweg, 229

B-8780 Oostrozebeke

-ur ená pro použč ití vbudovách astavbách
-pro vnit níř použití jako stavební prvek vevlhkém prost edíř
- s následujícími vlastnostmi:

dlecertifikátu íslo04-144 vydaný technickým st ediskem "TCHč ř N, Technical Centre of I
wood, Brussels" seviden ním íslem 1161č č I

I
L- ~po_v_ _ě ř_e_ny~·_m_a_n__a_ž_e_rf_ir_m~y~N_.V_._S_P_A__N_O J

Tlouš kať : 18 mm
Reakce na ohe :ň 0-s2, dO (*)

Objemová hmotnost: 720 kg/m 3

Emisní t ídař : E1
Obsah pentachlorfenolu: < 5 ppm

odpovídá normě EN13986, p íloze ZAř

(*)T ída reakce naohe  je platná pro všechna použitíř ň , kdy jsou panely osazeny bez
vzduchové mezery p ímo navýrobkyř t ídy A1 nebo A2ř -sl, dO s minimální objemovou

hmotností 10 kg/m3 (tj. b žné tepeln -izola níě ě č výrobkyjako nap íkladř minerální vlna a skelná
vata) neboalespo  výrobky t ídy 0-s2ň ř , dO s minimální objemovou hmotností 400 kg/m 3 (tj.

podkladová d evovláknitář deska).

Datum: 4.3.2009

vz. Oe Bruyne Eric, manažer kvality
(podpis dle originálu)
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Osv d eníě č oemisní t íd  E1ř ě
WKI 144- 1/2008

dle smlouvy odozoru .Č 144 tímto potvrzujeme, že výrobek:

d evot ískovář ř deska
typu: P5, EN 312

do 40 mm
název výrobku: Extra WR-P5-E1

vyrobený firmou

SPANO NV
Ingelmunstersteenweg 299
8780 Oostrozebeke, Belgie

vyhovuje emisní t íd  E1 a žeř ě

Fraunhofer-Institut rřů Holzforschung
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)

Bienroder Weg 54E
38108 Braunschweig, N meckoě

provádí pr b žný dohled nad systémem ízeníů ě ř výroby v etn  odebíráníč ě vzork  na základů ě
smlouvy odozoru Č. 144 a v souladu s na ízením o klasifikaciř aexterním dozoru nad emisí
formaldehydu udesek na bázi d eva (DIBtř - Guideline 100)z ervna 1994č .Toto osv d eníě č
je platné dodalšího externího dozoru nadsystémem ízeníř výroby. Pr b žný externíů ě dozor

se bude konat dvakrát ro n .č ě

(podpis dle originálu)

Dipl.-Ing. Harald Schwab
vedoucí zkušebního, dozor ího acertifika ního ú aduč č ř

Braunschweig, 25. listopadu 2008
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