
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a  
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002, v platném znění 

 

305-1.9.2015 

 

 

                                                                                       

  ISO 9001  ISO 14000 

 
  

   
 

 Výrobce:          STACHEMA CZ s. r.o. 
 Adresa:       Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín 
 IČ: 463 53 747 
  

 Výrobna: Divize Chemické přípravky 
 Sokolská 1041,  276 01 Mělník 
 

 Název výrobku:  Lignofix Efekt 
 včetně barevných modifikací 
 

 Typové označení (ČSN 49 0600-1):   

 FB, IP, P, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz  
  

 Popis výrobku: Přípravek na chemickou ochranu dřeva proti biotickým škůdcům  
   přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva proti dřevokazným houbám,  
   plísním a dřevokaznému hmyzu v interiérech (třídy ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1,2) 
    i v exteriérech (třída ohrožení 3) a k likvidaci dřevokazného hmyzu (sanaci napadeného 
   dřeva);  
   do exteriérů může být použito dřevo chráněné povrchově Lignofixem E-Profi,  pokud je 
   následně vhodným způsobem ošetřeno proti tvorbě povrchových trhlin nebo dlouhodobým
   máčením bez další ochrany s průnikem podle ČSN EN 351-1 

   není určen k impregnaci dřeva trvale zabudovaného do země nebo vody (třída ohrožení 4) 
   
  

 Posouzení shody bylo provedeno  
 ►    Autorizovanou osobou č. 224 (Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín;  
  IČ 47910381)  
 ► podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. 

 
 Doklady použité při posouzení shody: 
  Certifikát výrobku č. 13 0093 V/AO/a ze dne 30. 6. 2015   

  Stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 – 515/2013/a ze dne 30. 6. 2015 

  Zpráva o dohledu č. 343504896/2015 ze dne 30. 6. 2015  

  Podniková norma PN 305-151-11 

  
   
 Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

 v platném  znění.  Výrobek je za podmínek  určeného použití  bezpečný  a byla přijata  opatření, 

 kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou  dokumentací a se 

 základními požadavky. 
  

  
 
 
 
 
 V Zibohlavech dne 1. 9. 2015         Bc. Martin Váša 
 výrobní ředitel 
 

 


