
 

SK - Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca  

výrobcu: LEIER Hungária Kft., Baross G. u. 42, 9024, Győr, Maďarsko

výrobne: LEIER Hungária Kft., Rákóczi út. 92, 2340 Fióktelep Kiskunlacháza, Maďarsko

týmto vyhlasuje, že výrobok: Komínové systémy Leier LK a LSK
je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.  z .  o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je 
zabudovaný v súlade s technickou dokumentáciou, montážnym návodom, a že sa na výrobok a jeho výrobu  uplatňuje 
technické osvedčenie č. TO - 05/0084.
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili: 

Vlastnosť Deklarovaná hodnota 
alebo trieda

Číslo protokolu o skúške 
a odkaz na laboratórium

Pevnosť v tlaku komínovej vložky
Nasiakavosť komínovej vložky
Objemová hmotnosť komínovej vložky
Oteruvzdornosť komínovej vložky
Únosnosť tvarových dielov komínovej vložky
Pevnosť v tlaku komínovej tvarovky
Objemová hmotnosť komínovej tvarovky
Rozmery a tolerancie rozmerov komínovej tvarovky
Objemová hmotnosť tesniacej hmoty komínovej vložky
Pevnosť v tlaku tesniacej hmoty komínovej vložky
Namáhanie prvkov zaťažením vetrom
Trieda reakcie na oheň konštrukčných materiálov
Tepelná odolnosť
Odolnosť proti vyhoreniu sadzí
Zamedzenie požiarom za prevádzkových podmienok
Zamedzenie požiarom v prípade vznietenia sadzí
Plynotesnosť komínovej vložky
Odolnosť komínovej vložky proti kyselinám
Tolerancie rozmerov komínovej vložky
Tepelný odpor
Obsah prírodných rádionuklidov
Náhodný ľudský dotyk

podľa 
TO - 05/0084

Z-7.4-10841)

Z-7.4-10841)

Z-7.4-10841)

A-1051/1/19952)

A-843/1/19992)

Z-7.4-10841)

A-1051/2/19952)

A-843/2/19992)

TGM-VA BS 32293)

podľa I04/05/0175/4403/IP*
podľa TO - 05/0084

A-1051/1/19952)

A-843/1/19992)

Z-7.4-10841)

Z-7.4-10841)

podľa I04/05/0175/4403/IP*
podľa I04/05/0175/4403/IP*

A-1051/1/19952)

A-843/1/19992)

*Pozn.: Správa o výsledku počiatočnej inšpekcie I04/05/0135/4403/IP - TSÚS, Autorizovaná osoba SK04, Bratislava

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Komínové systémy LEIER, typ LK a LSK, sú určené na zhotovovanie 
komínových telies na odvod spalín od spotrebičov na plynné, kvapalné a tuhé palivá s prevádzkovou teplotou spalín do 
600 °C bez odvodu kondenzátu (suchá prevádzka) - typ LSK alebo s odvodom kondenzátu (vlhká prevádzka) - typ LK, 
podtlakovou prevádzkou (voľný ťah) a odolnosťou proti vyhoreniu sadzí. Jednotlivé spôsoby prevádzky sa uvádzajú v TO 
- 05/0084 v tabuľke 1. 

Názov a adresa autorizovanej osoby: 
TSÚS, Autorizovaná osoba SK04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: SK04 - ZSV - 0283
Podmienky a doba platnosti certifikátu:  uvedené v certifikáte

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali: 
1) DIBt, Berlin, Nemecko
2) EMI, Budapešť, Maďarsko
3) TGM, Wien, Rakúsko

Meno:  Michael Leier podpis
Funkcia: majiteľ
Dátum:   01.07.2006
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