Prevodná tabuľka termínov, skratiek a ich definícií v zmysle CPR, ktoré nahrádzajú doteraz používané termíny a skratky
Nový termín /
Pôvodný termín

Nová skratka /

Definícia

Pôvodná skratka
Výkonnosť výrobku týkajúca sa príslušných podstatných vlastností a vyjadrená triedami,
úrovňami alebo opisom

Parametre stavebného výrobku

(angl. Performance of a construction produc t)
Podstatné vlastnosti

Vlastnosti súvisiace so základnými požiadavkami na stavby

Vlastnosti

(angl. Essential characteristics)

Typ výrobku

Súbor reprezentatívnych úrovní alebo tried parametrov podstatných vlastností stavebného
výrobku vyrobeného kombináciou surovín alebo iných prvkov v osobitnom výrobnom procese

Určenie výrobkového typu

PTD

Určenie typu výrobku na základe skúšok typu

Počiatočná skúška typu

ITT

(angl. P roduct T ype D etermination)

Posúdenie a overenie
nemennosti parametrov
Preukazovanie zhody
Systém posudzovania a
overovania nemennosti
parametrov
Systém preukazovania zhody

AVCP
AoC
AVCP System
AoC System

Systém riadenia výroby

FPC

Vnútropodniková kontrola

VPK

DoP

Vyhlásenie zhody
Tepelná izolácia budov

(angl. A ssessment and V erification of C onstancy of P erformance)
Jeden z piatich systémov podľa prílohy V CPR (1, 1+, 2+, 3 a 4)
3 - NO ako skúšobné laboratórium vykoná skúšky v rámci určenia typu výrobku na základe
skúšky typu
Zdokumentovaná nepretržitá vnútorná kontrola výroby vo výrobnom závode v súlade
s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami
(angl. F actory P roduction C ontrol)
Dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že metódy na posudzovanie a overovanie nemennosti
parametrov sa nahradili inými metódami, no výsledky sú rovnocenné výsledkom dosiahnutým
skúšobnými metódami podľa zodpovedajúcej harmonizovanej normy

Špecifická technická
dokumentácia
Vyhlásenie o parametroch

Posúdenie efektívnosti stavebných výrobkov a kontrola ich výroby v továrni s cieľom zaistiť počas
pokračujúcej výroby nemennosť parametrov výrobkov

Dokument na poskytovanie informácií o podstatných vlastnostiach výrobku uvádzaného na trh, na
ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, alebo európske technickém posúdenie
(ang. D eclaration o f P erformance)

ThIB

Zamýšľané použitie výrobkov vymedzené harmonizovanou normou na výrobky
(angl. Th ermal I nsulation for B uildings)

Orgán technického
posudzovania

TAB

Má na starosti posudzovanie a vydáva európske hodnotenie v oblasti výrobkov, pre ktorú bol
určený. Orgány technického posudzovania jednotlivých členských štátov založia organizáciu pre
technické posudzovanie

Osvedčovacie miesto

OM

(angl. T echnical A ssessment B ody)

Európsky hodnotiaci dokument

EAD

Dokument prijatý organizáciou orgánov technického posudzovania na účely vypracovávania
európskych technických posúdení

Návod na európske technické
osvedčenie
Európske technické posúdenie
Európske technické osvedčenie

ETAG
ETA

(angl. E uropean A ssessment D ocument)
Zdokumentované posúdenie parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku v súlade
s príslušným európskym hodnotiacim dokumentom
(angl. E uropean T echnical A ssessment)

