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CHRTIFIKAT YYROBKtJ
ě. 204l c5 l 201 21 01 0 -030906

V souladu s u§tanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteným se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312t2a}5 Sb,, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního

výrobku

Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky dřevěných prvků
typ/varianta: viz příloha certifikátu

žadatel:

BUILDING PLAST, spol. s r.o.
lČ: 47473860
Adresa: Nádražní786, 503 5'1 Chlumec nad Cidlinou
Výrobce: BUlLDlNG PLAST, spol. s r.o.
Adresa: Nádražní 786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Výrobna: BUlLDlNG PLAST, spol. s r.o.
Adresa: Nádražní786, 503 5'1 Chlumec nad Cidlinou
Zakázka: Z010 120242

přezkoumala podklady předložené žadatelem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
systém řízeni uýroby u výrobce a zjistila, že
uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády
stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č,010-030904 z 21. prosince2012
. systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečqe, aby výrobky uváděné na trh

splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 010-030905 z 31. prosince 2012, klery
obsahuje závéry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certifikovaného výrobku nezbytný pro
jeho identifikaci.

Tento certiíikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědčení , na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazné
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízeni
výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich
technickému osvědčení podle ustanovení § 5

, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu
nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba

zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo

Osoba odpovědná za správnost tohoto
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: '] Výrobky pro ochranné nátěry a povlaký dřevěných prvků
typ/varianta:

Vodouředitetné NH na bázi:
a)alkydu

- SoKRATES
Typ/varianta: - předpenetrace; -napouštědlo speciál; -primer alkyd; alkydový
email; - lazurovací lak alkydový; - lazurit forte; - lazurit plus

b)akry!átu
- SoKRATES
- Typ/varianta: - napouštědlo professional; -plnič pórů lazur; -primer; -primer

brisk; -primer mezivrstva; -email professional; -email brisk; -báze colour (ABC);
-báze email(ABC); - lazura silnovrstvá; - brusný plnič pórů vnitřní; *
-aquafin plus; - základní lak vnitřní; -tango primer; -aquafin plus profi

c)po!y,uretanu
- SoKRATES
- Typ/varianta:-colour sport; - Movipur 5200, - S1 19, - tango; - tango sport; -

tango gold;-tango plus

Doplňkový sortiment:
Čistie povřchu nátěrů, balzám
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