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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

typové označení dle ČSN 49 0600-1

Lignofix NAPOUŠTĚDLO

FB, IP, P, B, 1, 2, 3, S

Napouštědlo na bázi akrylátové disperze určené pro preventivní povrchovou ochranu dřevěných stavebních konstrukcí a prvků
zabudovaných v interiérech (třídy použití 1. a 2. podle ČSN EN 335) i v exteriérech (třída použití 3. podle ČSN EN 335) staveb
proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, dřevozbarvujícím houbám, plísním. Do exteriérů staveb (třída použití 3. podle ČSN
EN 335) může být použito dřevo chráněné povrchově prostředkem Lignofix NAPOUŠTĚDLO pouze tehdy, je-li následně vhodným
způsobem ošetřeno proti tvorbě povrchových trhlin.
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované technickými předpisy a normami:
STO č.: STO – AO 224 – 976/2019/a vydané dne 25.7.2019, změna a) z 24.3.2021 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: 19 0362 V/AO/a ze dne 25.7.2019, Změna a) ze dne 24.3.2021
Stavební technické osvědčení číslo: STO – AO 224 – 976/2019/a ze dne 25.7.2019, změna a) ze dne 24.3.2021
Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. 343509130-1/2021 ze dne 24.3.2021
vydaných INSTITUTEM PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, IČ: 47910381,
autorizovanou osobou č. 224.

V Zibohlavech 30.3.2021

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

Bc. Martin Váša – výrobní ředitel
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