
   

IZJAVA O LASTNOSTIH 
Št. Nr. DOP-Z50149354LO 

 
1. Enotna identifikacijska oznaka 

tipa proizvoda: 
Pospeševalec sušenja estriha 
Lo-Floor 4-21 LORENCIC 

     
2. Tip, serijska ali zaporedna 

številka, v skladu s členom 
11(4): 

Označeno na embalaži 

     
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega 

proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično 
specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 

 Tekočina za beton - ÖNORM EN 934-2:T3.1/3.2 

     
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka 

in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): 

 Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria 

     
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 2+ 

 

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

 

Priglašeni organ AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG, oddelek 
za certificiranje gradbenih izdelkov, Rinnböckstrasse 15, 1110 
Wien, ID-številka 1139, je opravil začetni pregled tovarniške 
kontrole proizvodnje ter stalnega spremljanja in ocenjevanja 
sistema kontrole proizvodnje 2+ in izdal: 

Potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje 
1139-CPR-0028/03 

     
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je 

bila izdana evropska tehnična ocena: 
 Ni relevantno 

  
     
9. Navedena lastnost: 
     

 

Bistvene 
značilnosti Učinek, zmogljivost 

Harmonizir
ana 

tehnična 
specifikacij

a 

 Vsebnost klorida max. 0,10 M.-%  

 Vsebnost alkalij max. 1,0 M.-%  

 
Korozijsko vedenje 

Vsebuje samo komponente v 
skladu z EN 934-1: 2008, Priloga 

A.1 
 

 

Tlačna trdnost 

T 3,1 (2) 
Po enem dnevu: Preskusna zmes ≥ 
140% kontrolne mešanice 
Po 28 dneh: Preskusna mešanica ≥ 
115% kontrolne mešanice 

 

SI 



   

 

T 3,2 (3) 
Po 28 dneh: Preskusna mešanica ≥ 
90% kontrolne mešanice 

 

 
Zmanjšanje potrebe 
vode 

Za preskusno zmes ≥ 12% v 
primerjavi z kontrolno mešanico 

 

 
Vsebnost zraka v 
svežem betonu 

Preskusna zmes ≤ 2% volumskega 
deleža nad kontrolno mešanico 

 

  

Konsistenca 

povečanje usedalne mase ≥ 160 
mm glede na začetno vrednost 
(350 ± 20) mm 

 

 
 
  

T 3.2 (2) 
Ohranitev doslednostiPo 30 
minutah po dodatku konsistenca 
preskusne mešanice ne sme biti 
manjša od začetne konsistence 
kontrolne mešanice 

 

 Nevarne substance NPD  

     
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z 

navedenimi lastnosti iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je 
odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4: 

  
  
     
 Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
     

     
Peter Rakovic Schmidt   
     
Hoče, 15.12. 2021    
 


