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PREHLÁSENIE O ZHODE 
podľa § 13 zákona č. 22/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a  

§ 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
 
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prehlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že: 
 
 

výrobok  určený ako 

SANAFLEX WPM 1  jednozložková, hydraulicky tuhnúca vodotesná, elastická 
stierková zmes na realizáciu bezškárových hydroizolácií pod 
keramické obkladové obklady a dlažby v sprchových kútoch, 
kúpeľniach atď. Na použitie v interiéri.   

SANAFLEX WPM 2  stierková zmes na realizáciu bezškárových hydroizolácií pod 
keramické obkladové obklady a dlažby v sprchových kútoch, 
kúpeľniach atď. Na použitie v interiéri.   

SANAFLEX WPM Duo  dvojzložková cement-polymérová hydroizolačná vodotesná 
stierková zmes na vytváranie izolácií pod keramické 
obklady, izolovanie vonkajšieho povrchu pivničných stien, 
vlhkých priestorov a oporných stien, na vnútornú izoláciu 
bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov. Na použitie v  interiéri. 

SANAFLEX WPM 2K  dvojzložková cement-polymérová hydroizolačná vodotesná 
stierková zmes na vytváranie izolácií pod keramické 
obklady, izolovanie vonkajšieho povrchu pivničných stien, 
vlhkých priestorov a oporných stien, na vnútornú izoláciu 
bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov. Na použitie v interiéri. 

 
spĺňa základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. konkretizované technickými predpismi a normami: 
STO č.: 060-048675 vydané dňa 25.4.2019 a je za podmienok vyššie uvedeného určenia bezpečný. Ďalej výrobca vyhlasuje, že 
prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými 
požiadavkami. 
 
 
Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 7 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. v znení neskorších predpisov s použitím 
nasledujúcich dokladov:  
Stavební technické osvedčenie číslo: 060-048675 vydané dňa 25.4.2019 s platnosťou do 25.4.2022 
Protokol o overení zhody typu výrobku č. 060-048676 vydaný 26.4.2019 
vydaných Technickým a skúšobným ústavom Stavebným Praha, š.p., pobočkou 0600-Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno, 
IČ: 00015679, autorizovanou osobou č. 204. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zibohlavoch 29.4.2019 Bc. Martina Váša – výrobný riaditeľ 
 


