P R O H L Á

E N Í O S H O D
. 1 / lep

vydané na základ § 13 zákona . 22/1997 Sb., o technických po adavcích na výrobky a ve zn ní zákona
. 71/2000 Sb., zákona . 102/2001 Sb. a § 13 na ízení vlády . 163/2002 Sb. , kterým se stanoví po adavky na
stavební výrobky, ve zn ní na ízení vlády . 312/2005 Sb.
Výrobce:

HASIT umavské vápenice a omítkárny, a.s.
Velké Hyd ice, 341 01 Hora ovice

I :

14706776

prohla uje a potvrzuje na svou výlu nou odpov dnost, e pro ní e uvedené stanovené výrobky bylo provedeno
posouzení shody vlastností s po adavky technických p edpis
Stanovené výrobky :

Suché maltové sm si k lepení stavebních materiál mimo obklad a dla eb
Baukleber 570 Premium
WDWS KLEBE- und ARMIERUNGMÖRTEL 804
Dachdeckmörtel 510

Haft und Armierungsmörtel MAX 8
Vyráb né ve výrobnách :

Velké Hyd ice; Velké Hyd ice, 341 01 Hora
Tovární 1, 643 00 Brno
Ostravská 1818, 781 01 Hlu ín

ovice

Výrobky spl ují základní po adavky podle na ízení vlády . 163/2002 Sb., konkretizované technickými
osv d eními (STO) a technickými listy, a jsou za podmínek vý e ur eného pou ití bezpe né.
Výrobce (HASIT umavské vápenice a omítkárny, a.s.) p ijal opat ení v úrovni dané vlastními dokumentovanými
postupy, kterými zabezpe uje shodu v ech výrobk uvád ných na trh s technickou dokumentací a se základními
po adavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 na ízení vlády . 163/2002 Sb. a byly vydány následující doklady:

Doklad

íslo dokladu

Stavební technické osv d ení (STO)

020-013332

Datum vydání

Platnost

22.3.2005

31.3.2008

vydaných Technickým a zku ebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou 204, pobo kou eské
Bud jovice , Nemanická 441, 370 10 eské Bud jovice

Doklad

íslo dokladu

Stavební technické osv d ení (STO)
Protokol o ov ení shody typu výrobku

070 - 027761
070 - 027762

Datum vydání

Platnost

8.12.2005
13.12.2005

21.12.2009
31.12.2007

vydaných Technickým a zku ebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou 204, pobo kou Ostrava , U
studia 14, 730 00 Ostrava

Velké Hyd ice, dne: 31.8.2006

Antonín Polanka

Ing. Hana Kalná

len p edstavenstva

len p edstavenstva

NAHRAZUJE PRROHLÁ ENÍ O SHOD
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