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na \rlastírost \rýrobkrt

ě- cw - 16- 56412

Dřevěné stňešní okno KUBEso -TERMo MAx typ xL
s přídavnou izolací PUR 030

viz žadale|

Lepený masív |íáfi 42l12o mm); Al profil zH-3719 otévřený c34, zasklívací lišta tl, 1,2 mm;
dodatečná tépelná izolacé tl, 20 mm PUR 030 po celém obvodě; Vnitřni těsněni pod za§klením,
pryžový plofll 8347, vnitřní těsněni na spodní háně č, 8348, středové těsnění PVc 2264, přídavné
těsněnl pod oplechování PVc 2392, těsnění spodní hrany křidlá obvodové - pryžov,ý profil 9547,
těsnění obvodové V bodu otáčénl dělené - pryžové č, 9470, PU filtr do větrací klapky, filtr řézaný,
Vnější těsnění - na skle PVc 4030 a butyI. tmel; izolačnl sklo DITHERM s HEAT MlRRoR fólií -
složení z venkovní slfany: F 4 mm - distanční profil TGI-W 12 mm, krypton - fólie sc 75 - distanční
ploíi| FÉ 12 mm, kryFton - LoM/e 1,1, tl. 4 mm; kování panty - středový segmentový kyvný záVěs
s bždným účinkem, materiáI Fezn plech 2-3 mm, jednobodové zavírání klikou ze slitjny kovů;
konstrukční spoje čép a rózpor, lepeno lepidlem PRoToVlL VP 244l2c; spodni okapnice
podtmelena neutralním silikonem DoW coRNlNG 796.

požadovanými normou:

Výsledek U- Vyhovuje Č§N 73 o54o, část 2 na doporučený součinitel prostupu tepla:

L u..u*".a 1.1191,
Podklady: Plotoko| o zkoušce č, 33/07, csl, a.s. zlln, Ao 212

ceiifikát platí pouze pro výíobek, jeh;ž sqecifrkace je podrobné uvedena v píotd<ole o zkoušhách.
osvědčuje pouze výše uvgdené vlastnosli výrúku a neznamená anínehahrazuié cerlifrkaci poclle zákona
2a1997 sb- o technických požadavclch na Výrobky.

Žadateli:

Výrcbek:

V,!řobce:

Popi8

Název ověřovaného parametru zkušebnl metode Výsledek

součinitel pro§tupu tepla Un čsN EN lso 12567-2 o,95 W(m',K)

Datumvydání: 01.'10.20'16
Platnostdo: 01.10.2018
Vypracoval: tng, Nizar Al-Hajjar
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lng. Vladan Panovec
Védouci placoviště


