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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že:
výrobek:

Lignofix EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK

s tvrdidlem:

TVRDIDLO PRO LIGNOFIX EPOXIDOVÝ LAK

alternativní tvrdidlo:
Tvrdidlo S 7300
Použití alternativních tvrdidel je vázáno na aplikační podmínky
určený jako: dvousložkový epoxidový lak
pro podklad: dřevo, minerální podklad
v prostředí: dřevo v interiéru, minerální podklad v interiéru a exteriéru
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované technickými předpisy a normami:
STO č.: 010-036402 vydané dne 8.4.2016 a je za podmínek výše uvedeného určení bezpečný. Dále výrobce prohlašuje, že přijal
opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s použitím následujících
dokladů:
Certifikát číslo: 204/C5/2017/010-038496 ze dne 29.4.2022
Stavební technické osvědčení číslo: 010-036402 ze dne 8.4.2016
Dodatek č. 010-040564 k STO č. 010-036402 ze dne 11.12.2018
Rozhodnutí č. 010-041043 o prodloužení STO č. 010-036402 ze dne 8.4.2016 a dodatku č. 010-040564 ze dne 11.12.2018
vydané 30.4.2019 s platností do 30.4.2022
Dodatek č. 010-043980 k STO č. 010-036402 ze dne 24.3.2021 s platností do 30.4.2022
Prodloužení doby platnosti č. 010-045554 k STO č. 010-036402, dodatku č. 010-040564 a dodatku č. 010-043980 ze dne
29.4.2022 s platností do 30.4.2025
Protokol o výsledku certifikace č. 010-036403 ze dne 14.4.2016
Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. 010-045555 ze dne 17.5.2022
vydaných Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., pobočkou Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha,
IČ: 00015679, autorizovanou osobou č. 204.

V Zibohlavech 29.5.2022

STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín
IČ: 46353747, zapsaná Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 12680
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