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Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí UNMZ č.2912006 ze dne 30.8.2006

Pobočka 0100 - Praha

CERTIFIKAT YYROBKtJ
č, 204l C5 l20 1 21 0 1 0-030900

Vsouladu s ustanovením § 5 odst. 2nařízení vlády č. 163t2O02 Sb., kteným se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění naíizeni vlády ě. 312l20a5 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního
výrobku

Ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků
typ / varianta: viz příloha certifikátu

žadateli:

BUILD|NG PLAST, spol. s r.o.

lč:
Adresa:
Výrobce:
Adresa:
Výrobna:
Adresa:
Zakázka:

vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí
Osoba odpovědná za správnost tohoto

Razítko autorizované osoby 204
Praha, 31. prosince 2012

přezkoumala podklady předložené žadatelem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
systém řízení výroby a zjistila, že
r uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky uýše uvedeného nařízení vlády

stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 010-030898 ze dne 21.12,2012

. systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh
splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a technickými předpisy a
odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou souřstí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certiíikace č. 0í0-030899 ze dne 31.12.2a12, klerý
obsahuje závéry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certiíikovaného uýrobku nezbytné pro
jeho identifikaci.

Tento certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení a technických předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob
kontroly výrobků výrazné nezmění,
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení
výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti
výrobku odpovídají stavebnímu technickému igodle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení
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zrušit nebo změnit tento certifikát.

autorizované osoby
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Ochranné ňátěry a povtaky dřevěných prvků - stabilní(okna, dveře atd.), do interiéru a
exteriéru
a} na báziakrylátu:
soKRATEs

- Plnič pórů lazur
J Primer Mezivrstva
- Báze COLOUR (A,B,C)
- Báze Email (A,B,C)

silnovrstvá lazura
- Email professional

b) na bázl alkydu:
soKRATES

- Primer alkyd
Syntetický alkyd-polyuretanový email WOOD
.Napouštědlo speciál
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ká/
autorizované osobyffi


