PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb.ve znění zákona č. 71/2000 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Výrobce, dovozce:

BAUMIT, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

IČO 480 38 296

potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na níže uvedených stavebních výrobcích

Baumit stavební lepidlo (Baumit BauKleber)
Baumit Kanten Fix (Baumit Kanten Fix)
Baumit lepidlo pro obkladové pásky (Baumit AnsetzKleber)
Baumit lepicí malta pro keramické obklady (Baumit VerlegeMörtel Keramik)
Baumit pružná spárovací malta S (Baumit FugenMörtel S Keramik)
Baumit pružná spárovací malta F (Baumit FugenMörtel F Keramik)
určených jako suché maltové směsi pro lepení obkladů a dlažeb
bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem
posouzení shody
a prohlašuje,
že výše uvedené výrobky splňují požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované
příslušnými technickými listy jednotlivých výrobků a jsou za podmínek použití uvedených v příslušných
technických listech, popř. v příslušném technologickém předpisu bezpečné. Výrobci přijali opatření,
kterými zabezpečují shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a s postupy podle
ÖNORM EN ISO 9001:1994 a ČSN EN ISO 9001:2001.
Posouzení shody bylo provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb., § 12 odst. 4 písm. f a podle nařízení vlády
č. 163/2002 Sb, § 5 s použitím následujících dokladů:
Certifikát stavební technické osvědčení
č. 01-7640
ze dne 27.02. 2001
Zpráva o posouzení způsobu kontroly výrobků u dovozce č. 010-010259
ze dne 30.04. 2002
Protokol o výsledku certifikace výrobku
č. 010-010260
ze dne 12.06. 2002
Certifikát
č. 010-010261
ze dne 12.06. 2002
Certifikát
č. 531/2002
ze dne 08.07. 2002
vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou č. 204, Prosecká
76, Praha 9, IČO 00015679.

V Brandýse nad Labem, dne 25.07.2002
Ing. Petr Lorenc
Produktmanager
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 15358.

