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Zenit, spol. s r.o.

Declaration of Performance (zkráceně DoP) 

Prohlášení o vlastnostech (označení CE) na komůrkové desky Macrolux®

S účinností od 1. ledna 2015 je z hlediska evropské legislativy výrobce povinen dodat tzv. prohlášení o vlastnostech, které nahrazuje doposud 
používané podklady jako Certifikát, Prohlášení o shodě a další.

Na originálním balení (tedy na paletách) je od výrobce zvláštní štítek s označením CE. Na tomto štítku je uvedeno číslo DoP.

Jedná se o dokument se souhrnnými informacemi o vlastnostech dané desky. Do něj výrobce zapisuje veškeré údaje o vlastnostech, které má  
k dispozici. U některých produktů však všechny údaje k dispozici výrobce nemá. Tam, kde údaje chybí, zapíše zkratku NPD, tedy No Performance 
Determined (vlastnosti nebyly zjištěny).

Číslo DoP umožňuje stáhnout si prohlášení o vlastnostech pro konkrétní desku přímo z webových stránek výrobce. Stačí navštívit stránky výrobce 
http://www.koscon.com a vybrat možnost richiedi DoP (žádost o DoP). 

Objeví se text 

Který v překladu znamená: prohlášení o vlastnostech (DoP) je platné pouze pro účely uvedené v nařízení (EU) č 305/2011.

Po stisku tlačítka „Proseguire“ (překlad: POKRAČOVAT) se objeví

Překlad: 

Zadejte číslo prohlášení o vlastnostech (dop), které je umístěno na štítku ES na paletě:

Zadejte e-mail, na který žádáte odeslat prohlášení o vlastnostech

POŽADOVAT

Od výrobce Koscon na polykarbonát značky Macrolux® není k dispozici žádný univerzální dokument sloužící jako označení CE, 
protože je toto označení uvedeno na jednotlivých paletách a pomocí výše uvedeného postupu si můžete ze stránek výrobce 
vygenerovat DoP pro konkrétní desku.
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