prohlášení o shodě
Podle ustanovení zákona ó.2211997 Sb. o technických požadavcích na uýrobky a o změně
a doplnění něktených zákonů, ve znění zákona ě.7112000 Sb.a § 2 a 3 nařizení vlády
ě. 17811997 Sb. Ve znění nařízenívlády č.81/1999 Sbírky zákonů ěeské republiky.

Výrobce:

Vilém Mach
Severní 1047

549 41Červený Kostelec
59 313

lČo 188

Výrobna:

Výrobek:

Červený Kostelec
Náchodská 62

Stavebnicové přístřeškv

Užitívýrobku: Zastřešení plynouých a elektrických přípojek
Betonové stavebnice, které jsou zastoupeny typy pod označením:

Q, H, D, R, Z, N, U, M,

s_60, s-70, s_80,

V, E, F, l, J

Prohlašujeme a potvzujeme na svoji výlučnou zodpovědnost, že dané výrobky
firmy Vilém Mach Červený Kostelec splňují základní požadavky podle nařízení
vlády a jsou za podmínek obvyklého použitíbezpečné.
Výrobky spl ňuj í tech n ické před pisy, tech n ické normy:
ČsN zg 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě
Čsn eru 12390-3 Pevnost v tlaku
čstrt zg
stanovení mrazuvzdornosti betonu
zg
Čstt l
Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
Čsneru 13198 Betonové prefabrikáty
TN01,10.01 Prefabrikovanéuýrobky

tgzz
gzg

Čsru eN 12390-5 Pevnostvtahu ohybem
Čsru eru P390-7 objemová hmotnost
Měření obsahu přírodních radionuklidů = vyhovuje
Jako přílohy byly použity:
1-

STAVEBNÍTEcHNlcxÉ osvĚoČeruí

č.050 - 019919 ze dne 25.9.2013, vydalTZIJS Praha, s.p., poboěka Předměřice n,L.
1 A- ROZHODNUTÍ č. 050-021578 o prodloužení doby platnosti, vydalTZÚS Praha,s.p,,
poboěka Předměřice n.L. dne 29.7.2016
2 - Měřeníobsahu přírodních radionuklidů - protokolo zkoušce ě.437l05 ze dne
30.08.2005, vydal Státní ústav radiačníochrany Praha, laboratoř Hradec Králové.
3 - Stanovisko k požárníbezpečnostivíceúčelové
betonové armované stavebnice - vydal
PAVUS Praha, a.s. dne 29.08,2014,
4 - Zpráva z dozoru o Certifikaci č. 712017 a é. 812017
- vydal GAS s.r,o., U plynárny22s, 140 00 Praha 4, dne 29.05,2017
5 - Regishace přístřešku pro plynovodní přípojku é,044102 - vydal dne 14.08.2002 VČP, a.s.
Hradec Králové.
Na základě těchto zkoušek:

Výrobek splňuje požadavky § 7 nařizení vIády č. 16312002 Sb.

dne:............
www,hup-mach.cz tel, fax
hup@hup-mach.cz
mobil

v ČervenémKostelci

navštivte naše stránky

Vilém Mach

491 462284
603 335 665

