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Rozhodnutí o autorizaci č.32/2006 ze dne 31,8.2006

Autorizovaná osoba 227

cERTlFlKAT vYRoBKU
é, 227lcstiol3tog32

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2nařizeni vlády č. 16312002 Sb., kteqým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební uýrobky, ve znění nařízeni vlády č. 31212005 Sb. autorizovaná osoba potvzuje, že u stavebního v.ýrobku:

názevvýrobku: Glasfix Zn Primer, Bisil, BilakZn Primer, Eterfix
B, Eterfix Prim, Unipur základ, S 2102, Corsi!,
Laksil, Glasfix Stabi!

urěené použití: Nátěrové hmoty na kovové podklady.

výrobce: BIOPOL Paints s.r.o.
Okřínek 29,290 0í Poděbrady

výrobnízávod: B!OPOLPaintss.r.o.
Okřínek 29,29O 01 Poděbrady

lČ 47545356

lČ:47545356

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém
řízení uýroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením
227 -Sr 04 3-0332, které souvisejí se základními požadavky.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení uýroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby
výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením
a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. 227-P5-13-0332 ze dne 21.10.20'13, ktený obsahuje závéry zjišťování,
ověřování a výsledky zkoušek, základni popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením,
na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě uýroby či systém řízení výroby výrazné nezmění.

Autorizovaná osoba č. 227 provádí nejméně 1X za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení qýroby
v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti uýrobku
odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 v.ýše uvedeného nařízení vlády. Pokud
autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Výtisk číslo: 1

Místo a datum vydání:

V Praze dne 21.10.2013
ředitel Autorizované osoby 227
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