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DOVOZCE:
ZERO BARVY S.R.O.
LIBUŠSKÁ 49/183, PRAHA 4
IČ: 28194853 / DIČ: cz28194853
vydává

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
v návaznosti na §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů a §1, odst. 2, nařízení vlády
č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na stavební výrobky.

Č.

ZB-Z-08

na výrobky

ZERO
dekorační omítkoviny

POPIS A URČENÍ FUNKCE VÝROBKU:
Vodou ředitelné dekorační omítkoviny určené pro konečné povrchové
úpravy stěnových ploch v interiérech a exteriérech.

VÝROBCE:
ZERO - LACK GmbH & Co. KG
Bleichstraße 57-58
32545 Bad Oeynhausen / SRN

ZERO BARVY S.R.O.
Libušská 49/183
142 00 Praha 4
tel.: 733 527 968
fax: 241 401 978

www.zerobarvy.cz
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PROHLAŠUJEME A POTVRZUJEME, ŽE
A) Uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technických
informacích určeného použití bezpečné.
B) Vlastnosti těchto výrobků splňují technické požadavky,
které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v technických informacích
výrobce a v těchto českých harmonizovaných technických normách:
ČSN 650201, ČSN 672003, ČSN 673003, ČSN 730802, ČSN 730862, ČSN 730863,
ČSN 732577, ČSN 732582
a v těchto technických předpisech:
1. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně
zdravých životních podmínek.
3. Nařízení vlády ČSR č. 192/1998 Sb., o jedech a některých jiných látkách
škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.
5. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona
č. 91/1995 Sb. a provádějící vyhláška č. 21/1996 Sb.
6. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
7. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 58/1981 Sb., o nejvyšších
přípustných koncentrací nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a hodnocení
stupně jeho znečištění.
8. Zákon č. 50/1997 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
C) Byl vytvořen soubor technických informací v rozsahu podle §4 odst. 3,
nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
D) Výrobce i dovozce zajišťuje takový systém jakosti, aby všechny
stanovené výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly výše uvedené
technické dokumentaci.
E) Je zabezpečena v odpovídající míře kontrola dovážených výrobků.
F) Dovozce zajistil certifikaci výrobků Autorizovanou osobou č. 246
v souladu s §2, nařízení vlády č. 178/1997 Sb., postupem stanoveným
v §5 tohoto nařízení.
G) Při posuzování shody byly použity technické předpisy a české normy
uvedené v odstavci B.

V Praze
dne 2.1.2008
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