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lnstitut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky ,763 02 Zlin,
Geská republika

Rozhodnutío autorizacič. a2ú4 ze dne 10. března 2014

CERTIFIKAT VYROBKU
ě. 10 1082 V/AO/c

V souladu s ustanoveními §5a, odst. 2, nařízenívlády č. 16312002 Sb., kteným se stanovítechnické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 31212005 Sb. a Nařízení vlády
ó. 21512016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba é.224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

Silikátový systém pro barevnou úpravu lnteriérů:
KEIM Biosil@ - silikátová interiérová jednosložková barva
kElM EcosilaME - silikátová interiérová jednosložková barva s fotokatalytickým efektem
l(ElM Mycal-Top - specializovaná vnitřní si!ikátová barva
KEIM Mycal-Fix - silikátový přípravek na vázání spór plísní a penetrace
KE|M Mycal-Ex, KE|M Mycal Ex-Plus, KEIM Mycal-XO - bezchlórový čistící prostředek
KEIM So!iprim - vnitřní siIikátový základní nátěr
KEIM Spezial-Fixativ@, KEIM Fixati@ - penetrační nátěry
KElM Dispersionsentferner - odstraňovač disperzních nátěrů

dodávaného na trh společností
KElMFARBEN, s.r.o.
Vídeňská 119,619 00 Brno, Česká republika
Dlč: CZ6O753439

z místa výroby
KEIMFARBEN GmbH,
Keimstrasse í6, D - 86420 Diedoď, SRN
přezkoumala předložené podklady, provedla počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády,
konkretizované ve stavebním technickém osvědčení č. STO - AO 224 - 304l2010lc,
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické doku-
mentaci a zabezpeéuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvede-
ným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV
1 63.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. 783502294l2O19 ze dne 2. 12. 2019, kIerý
obsahuje závéry zjišt'ování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro
jeho identifikaci.
Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických před-
pisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby čizpůsob kontroly výrobků výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně,jl
kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků,
odpovídají stavební mu technické mu os
zení vlády. Pokud autorizovaná osoba
certifikát,
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12 měsíců dohled nad řádným fungováním
a posuzuje, zda vlastnostiuýrobku
§5, odsí. 5, výše uvedeného naří-

oprávněna zrušit nebo změnit tento

Mgr, JiříHeš
představitel Autorizované osoby ó. 224

(Nahrazuje certifikát č. '10 1082 V/AO/b


