Prohlášení o shodě
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
Výrobce:

Skupina:
Typ/Název:

Den Braven Czech and Slovak a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951
Fasádní a stěrkové tmely
Lepicí a stěrkový tmel QUARTZ Fasáda, Fasáda UNI, FX lepidlo QUARTZ C2, FX lepidlo QUARTZ
EXTRA C2T, FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FX C2TE, Flexibilní lepidlo SUPER FLEX C2TES1
na obklady a dlažbu, Fasádní a stěrkový tmel, Fasádní a stěrkový tmel PLUS, BigMat Fasáda Lepicí a
stěrkový tmel.

Popis a určení výrobku:
Průmyslově vyráběné suché malové směsi na cementové bázi určené pro lepení a stěrkování (vkládání
armovací mřížky) tepelně izolačních materiálů (polystyren EPS, XPS, desky z minerálních vláken). Hmoty
jsou určeny pro použití v interiéru i exteriéru staveb.
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:
Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při
posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:
AO 204 TZÚS Praha, s.p.
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice
pobočka 0200 České Budějovice
Nálezy vydané autorizovanou osobou:
Stavební technické osvědčení č.020-040150 ze dne 03.12.2018
Protokol o ověření shody typu výrobku č.020-040184 ze dne 11.12.2018
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.
v Úvalně, dne 11.12.2016
Platnost osvědčení: 31.12.2021
Václav Burda
Manager technického rozvoje

