
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
      ( dodatek č.11 ) 

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 

 

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o. 

Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady Tel. +420325 653080, 653122, 653083 
IČ: 47545356 Fax: +420325 653080 
e-mail: info@biopol.cz  www.biopol.cz 

 
Druh výrobku: Speciální nát ěrové hmoty , univerzální NH.  

SILIKONOVÁ STŘÍBŘENKA  – vrchní silikonová barva odolávající vysokým teplotám  

Použití : Ochranné  nátěry kov ů, minerálních podklad ů a dřeva 
Pro vytváření ONS konstrukcí a předmětů vystavených vysokým telotám dlouhodobě do 350 °C; 
pro lehčí korozní podmínky (do C3) použitená i pro konečnou ochranu. 

Výrobce prohlašuje na svou výlu čnou odpov ědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v  platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití 
bezpečné, neohrožují ve zvýšené míře zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí ani jiný veřejný zájem. 

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, kterým zabezpečuje systém 
řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení). 

Na posuzování shody se podílel: 
1)Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16,   
102 21 Praha 10, IČO: 250 52063, který vydal pro stanovený výrobek podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 
312/2005 Sb.: 
Stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0331; STO datum vydání 14.10.2013.  
Certifikát č. 227/C5/2013/0331; certifikát vydaný dne 21.10.2013.  
Protokoly o certifikaci  č. 227-P5-13-0331; protokol ze dne 21.10.2013. 
2)Počáteční zkouška typu: Technický a skúšobný ústav stavebný v Bratislave, Autorizovaná osoba SK04, pobočka 
Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba, Slovenská republika, který vydal pro stanovený výrobek podle zákona č. 90/1998 
Z.z. o stavebných výrobkoch:  Technické osvedčenie č. TO-04/0049  vydáno dne 07.07.2004 na základě počátečních 
zkouškách typu provedených touto AO. 

VÚPS Certifikační společnost, s.r.o., AO227  … ukončení  pravidelného dohledu nad systémem řízení výroby certifikovaných 
výrobků dne  20.11.2013.    

 
V Okřínku dne  20.11.2013 
 
        Vladislav Čáp 
          ředitel a jednatel společnosti                                                                                   

                                        
 
 
 

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KOS V PRAZE, ODD. C, VL. 27419 

 


