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Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem

CERTIFIKAT VYROBKU
č. 204l C5l201 1 /050_0 1 8796

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízeni vlády č. 16312002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění nařizeni vlády č. 312120ó5 Sb., autorizovaná osoba potvzuje, že u stavebního
výrobku

Kompletizované střešní polystyrenové díIce
s nakašírovaným asfaltovým pásem

EPS 100 S (150 S, 200 S) Stabil
EXTRAPOR 100 S (150 S, 200 S) Stabil

výrobce:

BACHL, spol. s r.o.
lČ: 14503603
adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
výrobna: BACHL, spol, s r.o.
adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice
zakázka: 20500102'l5

přezkoumala podklady předložené vrýrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
systém řízení výroby a zjistila, že
. uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky vrýše uvedeného nařízení vlády

stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 050-018785 ze dne 30.05,201 1

. systém řízení vtýroby 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 tlýše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č, 050-018795 ze dne 03.06,20,| 1 , který
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazeni certifikovaného
výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebnim technickém
osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo rnýrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby rnýrazně
nezměni.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení
výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě rnýroby, provádíjejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti
výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení
vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certiíikát.
Osoba odpovědná za správnost tohoto ceňiíikátu:

Z"URazítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem, 03,06.2011 lng. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího autorizované osoby 204
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