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TEcHNlcKÝ A zKUšEBttí úsrav sTAvEgNí pnRHA, s.p.
Technical and Test lnstitute for construction prague
Akreditovaná zkuŠební laboratoř, Autorizovaná osoba, NotifikoVaná osoba, certifikačni orgán, lnspekčřorgánAccredited Testing Laboratoíy, Authorized Bod)í, Notified Body, Ceriification Bodyl tnspeition eoďýodštěpný závod ZKUšEBNI USTAV LEHKÉHo pnŮrrnvsl_Ú
Branch office Test lnstitute of the Light !ndustries
Čechova 59, 37o 65 České Budějovice

Certifikační orgán na výrobky

vydává

CERTIFIKÁT
č.100_063598

Název výrobku:

SOKRATES@ Aquafin Plus
SOKRATES@ Aquafin Plus Profi

SOKRATES@ Colour
SOKRATES@ Email Brisk

žadateli:

BUILDING PLAST spol. s r.o.

adresa:

zakázka:

Nádražní 786
503 5'| Chlumec nad Cidlinou lV
Česká republika

2100190354

CeňifikaČníschéma 1a podle ČSru rru lSO/lEC 17067 zahrnujícízkoušenívzorků produktu.
Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:
u vzorku Předmětného Produktu zjistil shodu jeho vlastností s požadavky technické specifikace:- Yyj|,.iÍ3jinisterstva zdravotnictví Č5 č B4t2oo1Sb., v platném znění - s z ról, § 5, příloha č. 7- CSN EN 7'1-3 + A3 (prosinec 2018), Bezpečnost hraček - část 3: ruigracJureitých prvků- ČSt't EN 71-9 + A'1 (listopad 2OO7), Bezpečnost hraček - čast g_: organicŘé chemické sloučeniny _Požadavky

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 100-063597 ze dne í9. listopadu2019 vydaného TZÚS_Pra|r.a, s. p. - odštěpnllm;ávodem zut-P čeŠxá aroel""i"",-rot".y se předává žadateli.protokol obsahuje závéry zjišt'ování a podmínky platnosti certifikátu,
certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílňou součástí certifikátu,

Platnost certifikátu do 2022-1 1 -2O
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České Budějovice, 21. listopad u 2019

7

aEftrr

f§L!;h}oď, Yv,?
|ffi| -;

lffil j
b.,"*ý

{5s{X§



E

Příloha k certifikátu č. 100-063598

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Ceťtifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které bylvydán.

2. Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu s technickou specifikací.

3. Džitel certifikátu je povinen:

a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci výrobkŮ nebo
výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby,
které mají vliv na shodu certifikovaného výrobku;

b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;

c) vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovaného výrobku
s požadavky příslušné normy;

d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatření dokumentovat;

e) na požádáni předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy o

stížnostech;

Certifikační orgán provádí opakované hodnocení výrobku v případě, že dojde ke
změnám ovlivňujícím vlastnosti produktu, ke změně technických specifikací nebo
k významným změnám ve vlastnictví, struktuře nebo vedení organizace.

proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS Praha, s.p., úsek
řízeníjakosti, do 15 dnů ode dne doručení tohoto ceňifikátu.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu ó. 100-063598.

4.

České Budějovice, 21. listopadu 2019
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