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IZJAVA O LASTNOSTIH 
Baumit MPI 20 
 
št.: 01 SEZ MPI20 
 

 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 
Baumit MPI 20 
 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega 
 je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): 

Baumit MPI 20 
 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z 
veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 
Pripravljena mavčna malta za omet za strojno nanašanje na notranjih površinah. 

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov 

proizvajalca v skladu s členom 11(5): 
Baumit d.o.o., 
Zagrebška ulica 1 
SI – 1000 Ljubljana 

 
 Proizvodnja Sežana 
 Kolodvorska ulica 1 
 SI – 6210 Sežana 
 
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema 
 naloge, opredeljene v členu 12(2): 

- 
 
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 

gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: 
Sistem 4 

 
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran 

standard: 
- 

 
8. Navedena lastnost 
 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Harmonizirane 
tehnične 
specifikacije 

Razvrstitev B5/50/2 SIST EN 13279-1 

Razred gorljivosti Razred A1 SIST EN 13279-1 

Zvočna izolativnost NPD  

Toplotna upornost NPD  
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9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi 
iz  točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden v točki 4: 

 
  Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
 
 
 

Dragan Marinič, direktor     Branka Ogrizek, direktorica 
 
           
 
 
 
 
 
Ljubljana, 1.7.2013 
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