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PREHLÁSENIE O ZHODE
podľa § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ČR v znení neskorších predpisov a
§ 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. ČR v znení neskorších predpisov.
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prehlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že:
výrobok:
SINEPOX S 2311
s tvrdidlom:
TVRDIDLO SINEPOX
alternatívne tvrdidlo:
TVRDIDLO S 7300
Použitie alternatívneho tvrdidla je viazané na aplikačné podmienky.
určený ako:
dvojzložková epoxidová podkladová farba
na podklad:
drevo, kov, minerálny podklad
v prostredí:
drevo v interiéri, kov a minerálny podklad v interiéri a exteriéri

spĺňa základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. ČR konkretizované technickými predpismi a normami:
STO č .: 010-036402 vydané dňa 8.4.2016 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 § 5 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. ČR v znení neskorších predpisov s použitím
nasledujúcich dokladov:
Certifikát číslo: 204/C5/2017/010-038496 vydaný dňa 31.3.2021
Stavebné technické osvedčenie číslo: 010-036402 vydané dňa 8.4.2016
Dodatok č. 010-040564 k STO č. 010-036402 zo dňa 11.12.2018
Rozhodnutie č. 010-041043 o predĺžení STO č. 010-036402 zo dňa 8.4.2016 a dodatku č. 010-040564 zo dňa 11.12.2018
vydané 30.4.2019 s platnosťou do 30.4.2022
Dodatok č. 010-043980 k STO č. 010-036402 zo dňa 24.3.2021 s platnosťou do 30.4.2022
Protokol o výsledku certifikácie č. 010-036403 zo dňa 14.4.2016
Správa o dohľade: 010-044080 zo dňa 31.3.2021
vydaných Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., pobočkou Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha,
IČ: 00015679, autorizovanou osobou č. 204.

V Zibohlavoch 2.4.2021

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín
IČ: 46353747, zapsaná Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 12680
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