PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení č.312/2005 Sb.
č.1/18/AC/apd_SH_2018

My,
společnost ABIZOL CORPORATION, s.r.o., se sídlem (110 00) Praha 1 - Staré Město, Rybná 716/24,
Česká republika,
IČ: 28660871
prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

AKUSTICKÉ PROFILOVANÉ DESKY
Typ:
Dlaždice

4,5 cm

Jehlany

7 a 9 cm

Sinus

3 cm

Vlnky

2,5 a 4,5 cm

V profil
Provedení:

SAMOZHÁŠIVÉ

Materiály:

CME3535 a 2832

Použití:

ve stropních, stěnových a střešních konstrukcích; ke zlepšení zvukově izolačních
parametrů budov obytných, komerčních i průmyslových.

splňuje základní technické požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění č.312/2005 Sb.
(technické požadavky na vybrané stavební výrobky) a je za podmínek výše definovaného použití a dodržování
předepsaných pokynů pro instalaci, bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu tohoto
výrobku s technickou dokumentací a se základními technickými požadavky, které jsou specifikovány:
Nařízení vlády:
Technické
specifikace:

č.163/2002 Sb. v platném znění, příloha č.1

Technické normy:

ČSN EN 822:2013, ČSN EN 823:2013, ČSN EN 824:2013
ČSN EN 1602:2013
ČSN ISO 10534-1:1999+Z1:2001
ČSN 73 0532:2010+Z2:2014
ČSN EN 13501-1+A1:2010, ČSN EN ISO 11925-2:2011

Posouzení shody:

podle § 8 NV č.163/2002 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokumentů:










-

Protokol o Klasifikaci reakce na oheň AO216 PAVÚS, a.s., PK 1-01-12-0098-C-0 vydaný dne 28.11. 2012
Protokol J o měření Laboratoř VUT BRNO-FSI- ústav fyzikálního inženýrství ze dne 27.02. 2013
Protokol S o měření Laboratoř VUT BRNO-FSI- ústav fyzikálního inženýrství ze dne 27.02. 2013
Doporučené postupy a praktické rady pro aplikaci ze 04.04. 2015 akt. 2018
Záznam o ověření shody výrobcem ABIZOL CORPORATION, s.r.o. ze dne 22.05. 2015
Záznam o ověření shody výrobcem ABIZOL CORPORATION, s.r.o. ze dne 22.05. 2015
Záznam o ověření dokumentace ABIZOL CORPORATION, s.r.o. ze dne 30.05. 2018
Záznam výrobce o interním ověření systému řízení výroby ze dne 31.05.2018

Poznámka: Výrobky jsou určeny výhradně pro použití do interiéru.

Místo a datum vydání:

Praha, 01.06. 2018

Odpovědná osoba jménem výrobce, funkce:

Alexandr Fryč, jednatel společnosti

