
r_llEl
zusl

@ TEcHNlcrcÝ n zrušeeNí úsrnv sTAvEBruí pnnHA, s.p.
Technical and Test !nstitute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, lnspekČní orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, lnspection Body
Prosecká 811l76a,,l 90 00 Praha g - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č.29t2O06 ze dne 30.08.2006

Pobočka 0100 - Praha

CERTIFII(AT VYROBKU
č. 204l cíl 201 21 01 0 -030903

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteným se stanoví technické požadavky na
vybrané stavebnívýrobky, ve znění nařízení vlády č. 

ilfli?:' 
Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního

Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky kovových prvků
typ/varianta: SOKRATES

-anticor; -titan; -titan emait; -pro radiátory; :- syntetický alkyd-polyuretanový emáil METAL

žadatel:

BU|LDING PLAST, spol. s r,o.
|Č: 47473860
Adresa: Nádražní786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Výrobce: BUlLD|NG PLAST, spol. s r.o.
Adresa: Nádražní786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Výrobna: BUlLD|NG PLAST, spol. s r.o.
Adresa: Nádražní786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Zakázka: Z010 120241

přezkoumala podklady předložené žadatelem, provedla počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
systém řízení výroby u výrobce a zjistila, že
uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády
stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 010-030901 z 21. prosince2012
. systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a_zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh

splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku ceňifikace č. 010-030902 z 31 . prosince 2012, ktery
obsahuje závéry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certifikovaného výrobku nezbytný pro
jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení , na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 mésíců dohled nad řádným fungováním systému řízení
výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich
technickému osvědčení podle ustanovení § 5

zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu
nařizení vlády, Pokud autorizovaná osoba

zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifi

Razítko autorizované osoby 204
Praha, 31. prosince 2012

PW3


