
Prohlášení o shodě vydává

obchodní.Jméno:
Sídlo:
lČo:

jako výrobce výrobků:

PRoHLÁŠENío sHoDĚ
č,' 112014

PRAGOCHEMA spot. s r.o.
Přátelství 550, 104 01 Praha 10
49686089

Pragokor Metal E
Přagokor Metal Es
Pragokor Metal ESG
Přagokor Metal Antik
Pragokoř Metal Bs

popis a určenÍ VýrobkŮ: Pragokoi Y!l?l Fl'FS' .EsG.j.91 základnÍ ochranné protikorozní nátěry na ocel,Pragokor Metal Antik a Metale BS jsou dekorativni naiory ureene pio komolnaci s
výŠe zmíněnými základními nátěry.
KaŽdý Výrobek se skládá ze dvóu sloŽek. Kapalná sloŽka je roztok silikátovéhopojiva Vorganických rozpouštědlech s antisedimentačn ími, tixotró|izacn ími a
modifikaČními přísadami'
PeVná sIoŽka je tvořena přeVáŽně zinkovým prachem.

Prohlašuji a potvrz uji, Že

A' Uvedené Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v návodu k pouŽíVání určeného pouŽitÍ bezpečné, a Žebyla přijata opatřenÍ, kten/mi je zabezpeÓena shoda všech výrobků uváděnýcn ná_tň-i tecrrnlct<oudokumentací a s poŽadavky technických předpisů uvedených V části B.

B' Vlastno-sti těcht9 Yýr9!!ů splňují technické poŽadavky' které se na ně Vztahují a které jsou uvedeny V :- Zákoně Č' 2211997 sb o technických poŽadavcÍch na Výrobky V platném znění '_ Nařizení vlády č. 163/2002 Sb., kteným se stanoví táchnióke'poŽadavky na stavební Výrobky Ve
znění NV 31212005 Sb.

- StavebnÍm technickém osvěděení č. o1o-o27787, Vydaném Autorizovanou osobou ě. 2o4 _
Technickým a zkuŠebním ústavem stavebním, s.p. Práha' dne 17 '2.2011.

C. Posuzování shody by|o provedeno postupem stanoveným V:
- s 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb' ve znění Narízení Vlády č. 312t2OO5 Sb., kten/m se stanoví

technické poŽadavky na stavební Výrobky.

D' Při p'osuzováni shody by|y pouŽity normy:
csN EN lso 6270-1:2002 Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti Vlhkosti - Část 1: Kontinuální

kondenzace
ČSN EN lso 9227:2007 - Korozní zkoušky V umělých atmosférách - ZkouŠky solnou mlhou
ČsN lso 3221:1998 stanovení odolnosti Vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého
ČsN lso 2409:2007 Nátěrové hmoty - MříŽkóVá zkouška
ČsN lso 2409:2007 Nátěrové hmotý- odtrhová zkouŠka přilnavosti
ČsN EN lso 4628-2:2004 Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace mnoŽství a Veljkosti defektů a

' intenzity jednotlivých změn Vzhledu - Část 2: Hodnocen í stupně puchýřkování
csN EN lSo 4628-3:2004 HodnocenÍ degradace nátěrů - Klasifikace mnoŽství a velikosti defektů a

intenzity jednot|ivých změn vzhledu _ Část 3: Hodnocení stupně proreziVění
TN 05.14'02 a dle NV č' 16312002 Sb., ve znění NV Ó. 31212005 sb.
zákon 35612003 Sb' o chemických látkách a chemjckých přípravcích V platném znění (43412005 sb')

Přezkoušen í tohoto Výrobku Ve smyslu části c tohoto prohlášení provedla Autorizovaná osoba č' 204 -
Technický a zkuŠební Ústav stavební Praha s'p', pobočka Praha 9, Prosecká 811l76a a vydala na něj:
-stavební technické osvědÓení ě.0'l0-027787 s platností do 28.2.2014
_rozhodnUtí o prodlouŽení platnosti stavebního technického osvědčenÍ Č. 010-027787 do 28.2.2017
_protokol o certifikaci Výrobku č' 010-027788
-certifikát č. 204lC5l2011 l 010-027788

lng. Viktor Houdek
generální ředitel

V Praze dne 31.3.2014


