
(D

lTG
AUToRlzoVANÁ osoBA é. 224

lnstitut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky,763 O2Zlín,
Ceská republika

Rozhodnutí o autorizacič. 2/2014 ze dne 10. března 2014

cERTlFlKÁT VÝRoBKU
č. 12 1067 V/AO/c

V souladu s ustanoveními §5, odst, 2, nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteným se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební uýrobky, ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády
č.21512016 Sb., Autorizovaná osoba ě.224 potvzuje, že u stavebního výrobku

KE|M Soldalit, KEIM Soldalit - Grob , KEIM Soldalit - Fixativ, KEIM Soldalit-arte,
KEIM Soldalit-arte -Grob, KEIM Soldalit ME, KEIM Silangrund, KE|M Lotexan, KE|M
Lotexan N, KEIM NOVOSIL, KEIM NOVOSIL GROB, KEIM ALGICID PLUS, KEIM Sllex
H, KE|M Silex OH, KEIM Silex OH í00, KE|M l&F Grund
fasádní nátěrové hmoty

dodávaného na trh společností
KEIMFARBEN, s.r.o.
Vídeňská íí9,619 00 Brno, Česká repubIika
Dtč: CZ6O753439

z místa výroby

KEIMFARBEN GmbH,
Keimstrasse í6, D - 86420 Diedoď, SRN

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády,
konkretizované ve stavebním technickém osvědóení č. STO - AO 224 - 497l2012lc.
Autorizovaná osoba ó. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické doku-
mentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvede-
ným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3,
Certifikát bylvydán na základě Závěreěného protokolu č. 78350220912018 ze dne 17.12.20,18, ktený
obsahuje závéry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro je-
ho identifikaci.
Tento Ceftifikát 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 jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku
odpovídají stavebn í mu tech n ické m u osvědče ní podle odsť. á výše uvedeného naří-
zení vlády. Pokud autoňzovaná osoba č. 224 zjistí
ceftiťtkát.

zrušit nebo změnit tento

Mgr. JiříHeš

Vydáno ve Zlíně:
Změna c):
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(Nahrazuje certifikát č. 121067 V/AO/b ze dne 30-12-2016)
Autorizované osoby é. 224
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