
pRoHLÁšnxí o sHonĚ
ve smyslu § 13 zákona ě.22197 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a podle § 13 nařízení vlády ě. 163l?007 SU, a ČSN EN 45014

A.)
Identifikační údaje o výrobci:
obchodní jméno: BUILDING PLAST, spol, s r.o.

lčo : 47473860
Firma je zapsána v o.r, Kraj, Soudu V Hradci Králové v odd. C, vl,3235
DIČ : CZ47473860
Adresa sídla : Nádražní ulice 786

503 5l Chlumec n/C

B.)
Výrobky určené pro:

B.I
Yýrobkv pro ochranné nátěrv a pgvlakv kovovÝch prvků

Vodou ředitelné NH na bázi akrylátu (exteriér + interiér)
sOKRATES
Typ/varianta: anticor ; titan ; titan email ; proRadiátory ;syntetický alkyd-polyuretanový
email METAL

Výrobek je zatříděn v příloze 2 naíízení vlády č, 16312002 Sb., ve znění nařízení vlády
č, 3t2t2005 Sb. zákonů České republiky y seznamu 05 pod pořadovým číslem 14.
Předepsaným postupem po§ouzení shodyje § 5 dle uvedeného nařízení.

STO č,010-03090l ze dne 21.12.201? s platností do 31.12,2015
Certifikát výrobku č. 204/C5l20l2l0l0-030903 ze dne 3 l .l7.20l2
Protokol o výsledku certifikace výrobku č.0l0-030902 ze dne 31.12,ZOl2

B.2.I
VÝrobkv pro ochranné nátěrv a povlakv dřevěnÝgh prvků (exteriér + interiér)

Vodouředitelné NH na bázi:
a) alkydu : SOKRATES

Typ/varianta: předpenetrace ; napouštědlo speciál; primer alkyd;
alkydový email; lazurovací lak alkydový |azurit FORTE ; Lazurit Plus

b) akrylátu: SOKRATES
Typ/varianta; napouštědlo professional ; plnič pórů lazur ; primer ; primer brisk
; primer mezivrstva ; email professional ; email brisk ; báze colour ( A,B,C );



báze email (A,B,C,) ; lazura silnovrstvá ; brusný plnič póru vnitřní ; aquafin

plus ; základní lak vnitřní ; tango primer ; aquafin plus profi
c) polyuretanu: SOKRATES

Typlyarianta: colour sport ; Movipur 5200 ; Sl 19 ; tango ; tango sport ; tango

gold; tango plus
d) olejů: SOKRATES

Typ/varianta: Tvrdý olej na dřevo; Tvrdý olej s voskem NL;
Tvrdý olej s voskem; Antibakteriální olej; Tekutý včelí vosk,

Olej pro venkovní použití - Bangkirai, Olejová středněvrstválazura

STO č.010-030904 ze dne 2Ll2,20L2 s platností do 31,I2,20I5
Certiírkát výrobku é, Z04lC5 lZ0 l 2/0 l 0-03 0906 ze dne 3 1, 12.2O|2

Protokol o výsledku certifikace výrobku č,0l0_030905 ze dne 31.12.ZOl2

B.2.2
výrobkv pro ochranné nátěrv a povlakv dřevěnÝch prvků stabilní (okna.dveře

atd..do interiéru a exteriéru

Vodouředitelné NH na bázi:
a) akrylátu: SOKRATES

Typ/varianta: plnič póru lazur ; primer mezivrstva ;báze colour ( A,B,C );báze
email (A,B,C,) ; silnovrstvá lazura ; email professional ;

b) alkydu : SOKRATES
Typ/varianta; primer alkyd; Syntetický alkyd-polyuretanový email wood ;

napouštědlo speciál;

STÓ č.010-030898 ze dne 2LI2.20I7 s platností do 3l. L2.20I5
Certifikát výrobku ě,2O4lC5l20l2l0l0-030900 ze dne 31 ,12,2012
Protokol o výsledku certifikace výrobku č,0l0-030899 ze dne 31,12,2012

Doplňkový sortiment
Typ/varianta: - čistič povrchu nátěrů; - balzám

Výrobek je zatříděn v příloze 2 nařízení vlády č. 16312002 Sb., ve znéní nařízení vlády Č.

3t2t2005 Sb. zákonů České republiky y seznamu 05 pod pořadovým číslem 14.

Předepsaným postupem po§ouzení shodyje § 5 dle uvedeného nařízení.

C.)
Výše uvedené a popsané výrobky v bodě B.) jsou ve shodě:
- Technický list každého uvedeného výrobku
- Bezpečnostní list každého uvedeného výrobku

Způsob posouzení shody:
Posouzení autorizovanou osobou ě.204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s,P,,

Prosecká 8l|l76a, l90 00 Praha 9, která vydala dokumentaci uvedenou v bodě B



D.)
ozmámenl biocidního přípravku (splňuje Lazuňt atkydová lezura, Lazurit Í'orte,

Napouštědto Speciál allrydové, Napouštědlo Professionól ekrylátovó)
Výše uvedené a popsanévýroblry jsou ve shodě:
- Techniclcý listkaldého uvedeného výrobku
- Bezpeěnosbd listkažlého uvedeného výrcbku
- Oznámení biocidniho přípravku
_ Hodnotící zpňvaúčŇŇ biocidního (uvedenéwýrobky jsou rrrČenY k Povrchové
ochraně dfuvěných stavebních konstnrkcí aprvků staveb, zabudovaných v interiérech-ťída

;hň;l. 
"r-.'ď"ÓŠŇ 

Ň lls_t,z; i exterierectr_tidaohrožení 3. dle ČSN PN 335,13;

proti dřevozbarvrrjícím houbám a dřevokaznému hmyal

E.)
způsot posouzenl shoďy biocidních ťrobků popsaných v bodě D.):
pósouzeni bylo provedeno ve smyslu § 35 zákona č.l20DOa2 Sb. o PodmínkáchuYádění
biocidních pNpávna a účinných iatet na trtr a o zrrrěně některých souvisejících zikonrl ve

znění pozdějších předpiď1 ze dne 01-07.2010.

_ Stanovisko o oznámení biocidního přípravku vydané Ministerstvem zdravotni..ctvídne

l5.čenrence 20|0.,čfu1o jednact tUZOn 39963t2010lSOZ (Odbor súategie atlzsnl
ochrarry a podpory vefujného ?Áíavl,odd. Registnrcherrrických látek)

_ Hodnoúcí zpráva č. ílZ - 2150-1/10 vydané dre 7.09.2010, Výzkrrmným a

vývojovým-ústavemdfuvařským,s.p., Na Florenci 7_9, 1 1 1 7l Praha l
_ Hocnoti ci ryáva é.I1Z * zts}-ztt}vydané dne 7 .a9.2010, YJrzkumným a

vývojovjm-ústavem dřevařským,s.p., Na Florenci 7 _?, |l 1 7 1 Praha 1

- rroa"orc í zpáva é. I1z _ 2 1 50-3/1 0 vydané dre 7 .09.201 0, Výzkumným a

vývojovým^*t"*o, dřwařďcýqs.p., Na Florenci 7,2 : 
11 1 7 1 Praha 1

- Hoaňouór zprávaě. ItZ _ 2150-4lt}vydané dne 7.09.2010, Výzkumným a

vývojovým ústavem dřevařským,s.p., Na Florenci 7 _9, tl l 7 1 Praha 1

x,.)
VÝrobce ie držitelerr certifikátu ě. C-8577g ze dne 71.6.2012 o shodě systému firení jakosti

p"dĚÓŠŇ pN q6ot a zabery,ěttle shodu všech výrobků uvráděných na trh súec}mickou

dokumentac í a zÁkJainími poádavky
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