Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a §. 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a č.64/2014 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výrobky
Distributor: ROCKWOOL, a.s., Cihelní 769, 735 31 Bohumín
tímto prohlašuje, že výrobek: izolační deska Conlit Ductrock 60, 90, 120*
s určenou aplikací: protipožární ochrana staveb, technického zařízení budov a průmyslových instalací
(vzduchotechnické potrubí a potrubí pro odvod tepla a kouře)
z výrobního závodu: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Jana III. Sobieskiego, 07-320 Malkinia,
Polská republika
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky a je za
podmínek výše určeného použití bezpečný. Shoda vlastností výrobku s technickou specifikací platí
pouze je-li výrobek zabudovaný v souladu s návodem na použití pro určenou aplikaci podle Technického listu výrobku, a že se na výrobek a jeho výrobu uplatňují tyto předpisy:
Certifikát výrobku č. AO212/C5a/2012/0437b/P

vydalo Centrum stavebního inženýrství
a.s. Praha

Vlastnosti výrobku podle technické specifikace, popis výrobku a účel a způsob použití ve stavbě jsou
podrobně uvedeny v Technickém listu výrobku. Výrobce přijal opatření v souladu s postupy podle ISO
9001: 2001, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Název a adresa autorizované certifikační osoby:
Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař.
Certifikát výrobku číslo: AO212/C5a/2012/0437b/P ze dne 07. 11. 2012.
Platnost certifikátu výrobku: od 07. 11. 2012 (bez omezení).

V Bohumíně 07. 04. 2014

Ing. Pavel Matoušek,
zmocněný zástupce distributora

Pozn.: *výrobek je uváděn na trh v zemi původu – členském státě ES pod názvem Conlit Plus 60 ALU, Conlit Plus 120 ALU.
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