PR
ROHLÁ
ÁŠENÍÍ O SH
HODĚ
Ě č. 1666/17
podle § 13
3 zákona č. 222/1997 Sb. ve znění pozdějšších předpisů
a § 13 nařízeení vlády č. 1663/2002 Sb. ve
v znění pozděějších předpisůů

Výrobcee:
Sídlo:
IČ:

Wieenerberger cihlářský p
průmysl, a.. s.
370 01 České Budějovice,
B
Plachého 388/28
3
00011 5253

prohlašuuje a potvvrzuje na svou
s
výluččnou odpov
vědnost, žee výrobky z Prodejníh
ho skladu
Číčenice:
1) Obklladové páskky tloušťky 23
2 mm (z ciihel lícovýcch všech forrmátů)
2) Obklladové páskky tloušťky 18 mm (z ciihel Klinkerr všech form
mátů)
určené pro obkladdy zdiva ex
xteriérů zaa současnéh
ho použití materiálů nnetvořících druhotné
výkvětyy (písky bezz vápenných
h příměsí, ceementy a malty
m
s přísad
dou trasu)
splňují zzákladní poožadavky po
odle nařízenní vlády č. 163/2002 Sb.
S ve zněníí pozdějších
h předpisů
konkrettizované ČSN
Č
72 2600
0, STO čč. 010–0361
110, zákon
nem č. 18//1997 Sb. ve znění
pozdějších předpissů a jsou za
z podmíneek výše uv
vedeného použití
p
bezppečné. Wieenerberger
cihlářskký průmysll, a. s. jako
o výrobce prohlašujee, že zabezzpečuje shhodu všech
h výrobků
uváděnýých na trh s technickou
u dokumentaací a se zák
kladními požžadavky.
Posouzeení shody byylo provedeeno podle § 7 (ověření shody) naříízení vlády č. 163/2002
2 Sb. ve
znění poozdějších přředpisů s po
oužitím náslledujících dokladů:
d
STO č. 010-036110
0
ze dne 10. 2. 2016 s dobou
d
platn
nosti do 10. 2. 2019
ad 1 a 22) protokol o ověření shody typuu výrobku č.
č 010-036111 ze dne 12. 2. 2016
6 s dobou
platnostii do 10. 2. 2019
2
vydanýcch Technickkým a zkuššebním ústaavem stavebním Prahaa, autorizovvanou osobo
ou č. 204,
pracovišštěm Prahaa, Proseckáá 811/76a, IČ 0001 56
679. Techn
nická dokum
mentace vý
ýrobků je
průběžnně doplňováána zprávam
mi autorizovvané osoby o vyhodnoccení dohleduu nebo konttroly.

V Českýých Budějovicích, dne 2. 1. 2017
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Roman H
Hranička
výrobníí ředitel

