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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 087 

 
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: 

 

charBIT strešný šindeľ OBDĹŽNIK  

charBIT strešný šindeľ BOBROVKA 

charBIT strešný šindeľ DELTA 

charBIT strešný šindeľ HEXAGONAL 
Varianty názvu typu výrobku:  

charBIT HOBBY strešný šindeľ obdĺžnik, charBIT HOBBY strešný šindeľ bobrovka,  

charBIT HOBBY strešný šindeľ delta, charBIT HOBBY strešný šindeľ hexagonal 
 
2. Zamýšľané použitie: 
 

Zamýšľaným použitím šindľov je fungovať ako prvok odvádzajúci vodu a ako ochranná krytina strešného 
plášťa u menej dôležitých stavieb so sklonom striech 15° – 85°, napr. záhradných domčekov, pergol, 
garážových státí a pod.  

 
3. Výrobca: 

 
Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431 

 
4. Splnomocnený zástupca: 

 
Výrobca nemá zástupcu na trhu. 
 

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 
 
Systém 3 
 

6a.  Harmonizovaná norma: 
 

Nevzťahuje sa. 
 
6b.  Európsky hodnotiaci dokument: 
 

EAD č. 220020-00-0402 
 
Európske technické posúdenie: 
 
ETA 16/0081 z 18/10/2016 
Jednovrstvové šindle so zníženým obsahom asfaltu s minerálnou výstužou.  

 
Orgán technického posudzovania: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
 
Notifikovaný subjekt: 1020 
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7. Deklarované parametre: 

Č. Základná vlastnosť  Vyjadrenie vlastností výrobku 

Základná požiadavka 2: Požiarna bezpečnosť  
1 Reakcia na oheň trieda E 

2 Strechy vystavené pôsobeniu vonkajšiemu požiaru BROOF(t1) 

Základná požiadavka 3: Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 
3 Obsah a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok  neobsahuje nebezpečné látky 

4 Priepustnosť vody (strešné krytiny) Tvar šindľa* 

obdĺžnik delta hexagonal bobrovka 

4a Plošná hmotnosť asfaltu (g/m2) 1070±150 

4b Šírka (mm) 1000±3 

4c Výška (mm) 333,3±3 300,0±3 316,5±3 333,0±3 

4d Priamosť (mm)  2 

4e Rovinnosť (mm)  2 

4f Výška výrezov (mm) 142,8±3,5 125,0±3,5 133,0±3,5 143,0±3,5 

5 Trvanlivosť priepustnosti vody (strešnej krytiny) 

5a Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote (90±2)°C  2 mm 

5b Priľnavosť minerálneho posypu  2,5 g 

5c Nasiakavosť   2 % 

5d Odolnosť proti odlupovaniu kovovej fólie vlastnosť nebola posudzovaná 

6 Odolnosť proti vzniku pľuzgierov  vyhovuje 

7 Balenie šindle sa k sebe nalepia a nemajú viditeľné chyby 

Základná požiadavka 4: Bezpečnosť pri používaní 

8 Mechanická odolnosť  

8a Pevnosť v ťahu v smere výšky šindľa ≥ 400 N/50 mm 

8b Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa ≥ 600 N/50 mm 

8c Odolnosť proti pretrhávaniu driekom klinca 
- v smere šírky šindľa 
- v smere výšky šindľa 

≥ 100 N 

9 Trvanlivosť mechanickej odolnosti 

9a Odolnosť na UV žiarenie  vyhovuje 

9a-1 Pevnosť v ťahu v smere výšky šindľa 
po expozícii UV 

≥ 400 N/50 mm 

9a-2 Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa 
po expozícii UV 

≥ 600 N/50 mm 

9a-3 Odolnosť proti pretrhávaniu driekom klinca 
po expozícii UV 
- v smere šírky šindľa 
- v smere výšky šindľa 

≥ 100 N 

9b Odolnosť starnutia vplyvom tepla 

9b-1 Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote (90±2)°C  2 mm 

9b-2 Priľnavosť minerálneho posypu 
po starnutí vplyvom tepla 

 2,5 g 

9b-3 Pevnosť v ťahu v smere výšky šindľa 
po starnutí vplyvom tepla 

≥ 400 N/50 mm 

9b-4 Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa 
po starnutí vplyvom tepla 

≥ 600 N/50 mm 

9b-5 Odolnosť proti pretrhávaniu driekom klinca 
po starnutí vplyvom tepla 
- v smere šírky šindľa 
- v smere výšky šindľa 

≥ 100 N 
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*Tvary a rozmery 
Pozn. Rozmery sú uvedené v mm 

OBDĹŽNIK BOBROVKA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DELTA HEXAGONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: 
 

Nevzťahuje sa. 
 
Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie 
o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného 
výrobcu. 
 
 
Podpísala za a v mene výrobcu: 
 
 
Jindra Kynclová, obchodná riaditeľka 

Doudleby nad Orlicí, 9.9.2019 

 
 

 

 

 


