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CERTIFIKAT VYROBKU
č. 204/C5a/2014/010-033535
V souladu s ustanovením§ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba
potvrzuje, že u stavebního výrobku

EKO-STZ DM
typ/ varianta: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou (ETICS) a s izolantem z minerální
vlny
výrobce:

COLORLAK, a.s.
IČO:
adresa:
výrobna:
zakázka:

49444964
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
Z010130259

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala
počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že
•

uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády
stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. 010-033533 ze dne 27.06.2014 vydané autorizovanou osobou 204 s platností do 30.06.2017.
Rozhodnutí č. 010-038382 o prodloužení doby platnosti STO č. 010-033533 ze dne 27. 06. 2014, vydal TZÚS
Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204, dne 30.06.2017, s platností do 30.06.2020.
Rozhodnutí č. 010-042912 o prodloužení doby platnosti STO č. 010-033533 ze dne 27. 06. 2014, vydal TZÚS
Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204, dne 30.06.2020, s platností do 30.06.2023.

•

systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh
splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické
dokumentaci podle§ 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 010-033534 ze dne 11. 07. 2014, který
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro
jeho identifikaci.
Tento certifikát byl poprvé vydán 11. 07. 2014 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve
stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém
řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení
výroby u výrobce a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle
ustanovení § 5a odst. 2 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu,
kterou předá výrobci.
Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:
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