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PROHLASE|{I o SHODE
ve smyslu § 13 zákonaě.22197 Sb., ve rnérupozdějšíchpředpisů

a podle § 13 našízenvláďy ě. I$Da02 Sb. ve znénípozdějších předpisů a ČSNI EN 45014

A.)
Identifikační údaje o qýrobci:
obchodníjméno: BUILDING PLAST, spol. sr.o.

IČo : 47473860
Firma je zapsánav o.r. Kraj. Soudu V řkadci Králové v odd. C,vI.3235
DIČ : CZ4l4T86a
Adresa sídla : Nádražní ulice 786

503 51 Chlumec n/C

B.)
Výrobky určené pro:

B.1
výrobkv pro ochranné nátěry a povlaky kovových prwků

(do prostředí C2)

Vodouředitetné NH

a)na bázi akrylátu - SOKRATES

-Typlvariarúa: -anticor; -títan; -titan email; -pro rudíátory; email Professiona|;béze
colour (A,B,C)

b)nabází att<ydu - SOKRATES

- T yp lv aÁarÍa: alkyd-polyuretanový email METAL

Výrobek je zatíídén v pííloze 2 naílzení vlády č. 16312002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů v §eznamu 05 pod pořadorlým číslem 14. Předepsaným postupem posouzení
shody je § 5 dle uvedeného nařízení.

STO č.010-035869 ze dne l4.prosince 2015 s platností do 31.prosince.20l8
Certifikát výrobku ě.204lc5l20l51010-03 5871 ze dne 16.prosince 2015
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 010-035870 ze ďne 16.prosince 2015
Zpráva o dohledu č. 010-037338 ze dne 30.11.2016



B.2.
vÝrobky pro ochranné nátěry a povlaky dřevěnÝch prvků (exteriér + interiér)

nejedná se o stabilní/ polostabilní výrobky

Vodouředitelné NH na bázi:

a)alkydu - SOKRATES
Typlvaňarúa: - předpenetrace; -napouštědlo speciál; -primer alkyd; alkydoý email; -

lazlxovací lak alkydový lazlritplus; - luzuit forte; -forte solvent; -sedlácká 
TT"

b)akrylátu - SOKRATES
Typlvaňarťra: - napouštědlo professional; -plniě póŇIazur:. -primer; -primer brisk; -primer

mezivtstra; -emulprofessional; -email brisk; -bžze colout (A,B,C); -báze email professional

(A,B,C); - laztlra silnovrstvá; -aquafin plus; - zákJadru lak vnitřní; -tango primer; -aquafin
plus proíi; - |azutana plo§; -brusný zákJa&lt lak; -tenkovrstvá laztNa s voskem; -aquafin

stone

c)polyuretanu- SOKRATES
Typivarianta:-colour sport, - S119, - tango; - tango sport; - tango gold;-tango plus; -movipur

brilliant; -movipur OSB

d) olejů: SOKRATES
Tw/vaňarúa: -Twdý olej na dřevo; -Twdý olej s voskem NL; -Tvrdý olej s voskem;

-Arrtibakteriální olej; -Teku§ včelí vosk, -Olej pro venkovní použití - Bangkirai, -Olejová

středněvrstvá lazura Teakoqý olej, -Tvrdý olej s voskem vysokosušinoý, -Vosk na nábytek

Doplňkouý sortiment:
Čistie povrchu nátěru, balzétm

Výrobek jezatíídénv příloze 2 naYlzenívlády č.16312002 Sb., ve znénípozdějších
předpisů v §eznamu 05 pod pořadovým číslem 14. Předepsaným postupem posouzení
shody je § 5 dle uvedeného naítzení

STO č.010-030904 ze dne 2l.prosince 2012 s platností do 3l.prosince.2015 (Platnost

Stavebního technického osvědčení byla prodloužena do 30. července 2017 na zékJadé

Roáodnutí č. 010-035874 o prodlolňern doby platnosti Stavebního technického osvědčení).

Certifikát výrobku é. 204 l C5 l20 1 6/0 1 0-03 7 3 5 6 ze ďne 07 .12.201 6

Protokol o qisledku certiťrkace výrobku č.010-030905 ze dne 31.12.2012
Zprávao dohledu č. 010-037355 ze dne 07.12.2016



B.3.
yÝroblrry pro ochranné nátěry a povlaky dřevěnÝch prvků - stabilní (okna,dveře

atd.,do interiéru a exteriéru

Vodouředitelné NH na bázi:
a) akrylátu: SOKRATES

TvplvaÁanta: plnič póru lazur; primer meziwstva ;báze colour ( A,B,C );báne
email professional(A,B,C,) ; silnovrstváIazura; email professional; hobby lak

b) alkydu : SOKRATES
Typlvaianta: předpenetrace, primer alkyd; alkyd-polyrrretanový email wood;
napouštědlo speciál;

STO č.010-030898 ze dne 21.12.2012 s platností do 31.12.2015 (platnost Stavebnrho
technického osvědčení byla prodloužena do 30. července 2017 nazáIdadé Rozhodnutí č. 010-
035909 o prodloužení doby platnosti Stavebního technického osvědčení),
Certiťrkát výrobku č. 204 l C5 l20 1 6/0 1 0-03 7 402 ze dne 07 .12.201 6
Protokol o rýsledku certiťrkace výrobku č. 010-030899 ze dne 31.t2.2012
Zptáva o dohledu č. 010-037401 ze dne 07.12.2016

Výrobek je zatříděn v pŤíloze2 naYwení vlády é.163n0a2 Sb., ve znéní pozdějších
předpisů v seznamu 05 pod pořadoqým číslem 14. Předepsaným postupem posouzení
shody je § 5 dle uvedeného nařízení.

C.)
Výše uvedené a popsané výrobky v bodě B.) jsou ve shodě:
- Technický list každého uvedeného výrobku
- Bezpečnostní list každého uvedeného výrobku

Způsob posouzení shody:
Posouzení autoňzovartou osobou č.2a4, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 8II/76a,190 00 Praha 9,která vydala dokumentaci uvedenou v bodě B

D.)
Výrobce je držitelem certifikatu č. 42007877 ze dne24.6.2015 o shodě systému řízení jakosti
podle ČSN BN 9001 a zabezpečtlje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentac í a záů<ladrltmi požadavky.
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