PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení
vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Výrobce : Plast Brno, spol. s r.o.
Jarní 42, 614 00 Brno

IČO : 25562673
DIČ : CZ25562673

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že jím prodávané výrobky :
Univerzální lapače střešních splavenin (specifikace dále)
splňují požadavky vyplývající z nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.
312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, z ČSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1:
Požadavky.
Specifikace :
Univerzální lapač střešních splavenin SLA0000.
Výrobek je určen pro odvádění dešťových/povrchových vod do kanalizačních systémů vně
budov. Není určen pro odvádění domovních a průmyslových odpadních vod a je zatříděn do
třídy umístění vpusti K3, tj. pro umístění v plochách bez dopravního provozu.
Výrobky jsou za obvyklého použití daných ČSN EN 1253-1 bezpečné
Firma Plast Brno, spol. s r.o., Jarní 42, 614 00 Brno, přijala opatření, která zabezpečují shodu
všech výrobků uváděných na trh se základními požadavky a technickou dokumentací.
Toto prohlášení je dokladem o vhodnosti použití pro stavby ve smyslu § 134, odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a potvrzuje, že
certifikovaný výrobek v rozsahu výrobcem určeného použití může být navržen a použit do
staveb ve smyslu § 156 zákona č. 183/2006 Sb.
Certifikát č. 3013V – 11 - 0146 ze dne 12.5.2011 vydaný Výzkumným ústavem pozemních
staveb, Certifikační společností, s.r.o. – AO č.227, 102 21 Praha 10.
Protokol o certifikaci č. P-3013V-11-0146 ze dne 12.5.2011 vydaný Výzkumným ústavem
pozemních staveb, Certifikační společností, s.r.o. – AO č.227, 102 21 Praha 10.
ČSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Požadavky.

V Brně dne 28.11.2018
Ing. Karel Kunz
manažer jakosti

