
WISA BV  Driepoortenweg 5  6827 BP  Arnhem  The Netherlands  P.O Box 2194  6802 CD  Arnhem
T +31 (0)26 362 90 20  E: info@wisa-sanitair.com  www.wisa-sanitair.com

1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
DoP No 997

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
Viz sloupec I v příloze pro číslo výrobku 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Není vyžadováno 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací 
podle předpokladu výrobce:

Osobní hygiena (PH) – závěsný a stojící klozet

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
WISA BV 

DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: 
Systém 4 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 
Určení typu výrobku výrobcem ve výrobně na základě zkoušení typu a kontroly výroby. 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
Není vyžadováno 

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení 

Základní charakteristiky Vlastnost
Harmonizované technické 
specifikace

Kapacita vody na splachování (CF) Vyhovuje

EN 997; 2013

Sifonový odtokový systém (BP) Vyhovuje
Čistitelnost (CA) Vyhovuje
Nosnost (LR) Vyhovuje
Odolnost proti prosakování a propustnosti vody (WL) Vyhovuje
Spolehlivost ventilu (VR) Není vyžadováno
Životnost (DA) Vyhovuje

 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na 
výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015


