PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Č. UZ-20
vydané dovozcem
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a) Nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005
Sb., dále podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

pro stanovené výrobky:

systém vodních laků Pallmann na parkety
Parketový tmel Pall-X Kitt,, parketový základní lak Pall-X 320, speciální základní lak Pall-X 325, vrchní parketový lak
Pall X Future, vrchní lak Pall-X 94, objektový vrchní lak Pall-X 96, objektový vrchní lak Pall-Extreme, 2K vrchní lak
Pall X Trend, 2K vrchní lak Pall-X 98, sportovní vrchní lak Pall-X Sport 2K, lajnovací barva Sport Color 2K, zpomalovač laku Pall-X Retarder, čistící emulze Finish Care, čistící emulze na sportoviště Finish Care Stop.

Dovozce :
Jméno
adresa
IČO:

Uzin Utz Česká republika s.r.o.
Praha 9, Českomoravská 12a
25730649

Výrobce:
Jméno
adresa
Země

Pallmann, GmbH
Würzburg, Im Kreuz 6
SRN

Popis a použití výrobků:
Jedná se ucelený systém navzájem sleděných tmelících, základních a vrchních laků na vodní bázi k povrchové úpravě
parket, dřevěných podlah a korků v interiérech objektů. Výrobky jsou vhodné jak k prvotnímu lakování parket, tak
k jejich následné renovaci.

Prohlášení dovozce:
A.

Dovozce zajistil posouzení vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3 nařízení vlády
č. 178/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále NV 178). Autorizovaná osoba vydala pro tento výrobek stavební technické osvědčení a provedla certifikaci podle § 5 NV 178

B.

Pro posouzení shody výrobků byl vytvořen soubor technické dokumentace v rozsahu podle
§ 4 odst. 3 NV 178

C.

Při posouzení shody byly použity následující technické předpisy a české technické normy:



harmonizované české technické normy:
ČSN 65 0201, ČSN 67 2003 , ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0862



české technické normy:
ČSN ISO 2409 , ČSN EN ISO 2812-1



technické předpisy:
1. Zákon č. 197/1998 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)–úplné znění,
jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění – (Oddíl 3, výrobky pro stavbu, § 47)
2. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
4. Směrnice MZ ČSR-hlavního hygienika ČSR č.66/1985., kterými se mění směrnice č.46/1978,
Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
6. Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
7. Zákon č.125/ 1997 Sb., o odpadech
8. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů
a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
9. Zákon č. 34/1996 Sb., o ochraně spotřebitele, úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn
a doplnění
10. Zákon č.157/1998 Sb., o chemických látkách chemických přípravcích a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
11. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 306/1998 Sb., kterou stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
12. Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických
látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam
klasifikovaných nebezpečných chemických látek
13. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů
nebezpečných chemických látek a přípravků
14. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu
k nebezpečné chemické látce a přípravku

D.

Na posuzování shody se podílela Autorizovaná osoba č. 227, Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063

E.

Autorizovaná osoba č. 227 vydala pro stanovené výrobky:
 stavební technické osvědčení č. STO-00-0080 ze dne 6.3. 2000, dodatek č. 1 ze dne 12.2.2004
 protokol o certifikaci č. P 5 -00-0080 ze dne 15.3. 2000
 certifikát č. C5-04-0103 ze dne 12.2.2004 .

F.

Vlastnosti výrobků splňují základní technické požadavky podle NV 178 a požadavky technických předpisů a českých technických norem , které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v seznamu dokumentů v odst. C.

G. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technickém listu výrobku určeného použití bezpečné.
H. Výrobce i dovozce zajišťuje takový systém jakosti, který zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh
s výše uvedenou technickou dokumentací a se základními požadavky NV 178.
V Praze dne 15.02.2018

............................................................
Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti

