
Prohlášení o vlastnostech 
Dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305 / 2011      
 
Číslo: 100-1    Tamadex spol. s r.o., Zbečník 19; 54931 Hronov 

 
 
 
1. Jedine čný identifika ční kód výrobku 

a) Šrouby do sádrokartonových desek dle EN 14566+A1/třída24/TMN 

b) Šrouby do sádrokartonových desek dle EN 14566+A1/třída24/THN 

c) Šrouby do sádrokartonových desek dle EN 14566+A1/třída24/TMD 

d) Šrouby do sádrokartonových konstrukcí dle EN 14566+A1/třída24/WHN 

e) Šrouby do sádrokartonových konstrukcí dle EN 14566+A1/třída24/PMD 

 

 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umož ňující identifikaci výrobku 

a) Samořezný šroub do sádrokartonu, jemný závit TN 3,5x25mm – 3,5x90mm 

b) Samořezný šroub do sádrokartonu, hrubý závit TX 3,5x25mm – 4,2x90mm 

c) Samovrtný šroub do sádrokartonu, jemný závit TB 3,5x25mm – 3,5x55mm 

d) Samořezný šroub s rámovou hlavou, hrubý závit FN 4,2x35mm – 4,2x55mm 

e) Samovrtný šroub s půlkulatou hlavou, jemný závit TEX 3,5x9,5mm – 4,2x19mm  

 

 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebn ího výrobku v souladu s p říslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle p ředpokladu výrobce 

a) Šrouby pro upevnění sádrokartonových desek ke kovovým profilům do tloušťky 0,6mm 

b) Šrouby pro upevnění sádrokartonových desek k dřevěné konstrukci 

c) Šrouby pro upevnění sádrokartonových desek ke kovovým profilům do tloušťky 2,25mm 

d) Šrouby pro montáž sádrokartonové konstrukce do dřeva 

e) Šrouby pro vzájemné spojování ocelových profilů tvořících sádrokartonovou konstrukci 

 

 

4. Výrobce 

TAMADEX spol. s r.o. tel. +420 491 481 798 

Zbečník 19, 549 31 Hronov fax +420 491 481 796 

Česká republika Mail tamadex@tamadex.cz 

 

 

5. Zplnomocn ěný zástupce 

Není stanoven 

 

 

6. Systém, nebo systémy posuzování a ov ěřování stálosti vlastností stavebních výrobk ů 

Systém 4 

 

 

 



7. Harmonizované stavební výrobky 

Norma: EN 14566:2008+A1:2009 

Oznámený subjekt: SUCERT-RO 

Číslo oznámeného subjektu: 2175 
Protokol č.  2175-CPD-/01-11 

 

 

8. Evropské technické posouzení 

Není stanoveno 

 

 

9. Deklarované vlastnosti 

 

Vlatnosti Hodnota Harm. Technická specifikace 

Reakce na oheň Třída A1 EN 13501-1 

Pevnost v tahu za ohybu Vyhovuje EN ISO 12777-3 

Nebezpečné látky NPD  

 

 

10. Potvrzení o vlastnostech 

Vlastnosti výrobků, uvedených v bodech 1. a 2. Jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. 

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 

 

 

V Hronově 3.6.2013     ……………………………………………  

Miroslav Štěpán, jednatel společnosti  

 

 

 

 


