Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Rožňavská 24, Bratislava - distribútor
týmto vyhlasuje, že výrobok: izolačná doska Conlit Ductrock 60, 90, 120*
s určenou aplikáciou: protipožiarna ochrana stavieb, technického zařízení budov a průmyslových
instalací (vzduchotechnického potrubia a potrubia pre odťah dymu a tepla),
výrobca:
ROCKWOOL Polska, Sp. z o.o.,
z výrobného závodu ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poľská republika a
ul. Jana II. Sobieskiego, 07-320 Malkinia, Poľská republika
sa uvádza na trh zhodne s princípom vzájomného uznávania (čl. 28-30 Zmluvy o ES) podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady č. 764/2008. Zhoda vlastností výrobku s technickou špecifikáciou
platí, len ak je výrobok zabudovaný v súlade s návodom na použitie pre určenú aplikáciu podľa
Technického listu výrobku, a pokiaľ se na výrobok a jeho výrobu uplatňujú tieto predpisy:
Stavebné technické osvedčenie č. STO-2012-0734c/P
Certifikát výrobku č. AO212/C5a/2012/0437b/P

vydané autorizovanou osobou Centrum
stavebního inženýrství a.s. Praha, Česká
republika

Vlastnosti výrobku podľa technickej špecifikácie, opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe sú
podrobne uvedené v Technickém liste výrobku. Výrobca prijal opatrenia v súlade s postupami podľa
ISO 9001: 2001, ktorými zabezpečuje zhodu výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou
a so základnými požiadavkami.
Názov a adresa autorizovanej certifikovanej osoby:
Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař, ČR.
Certifikát výrobku číslo: AO212/C5a/2012/0437b/P zo dňa 07. 11. 2012.
Platnosť certifikátu zhody: od 07. 11. 2012.

V Bratislave, dňa 07. 11. 2012.

Ing. Peter Vilina, zmocnený zástupca distribútora

*Výrobok je uvedený na trh v členskom státe ES – Poľská republika pod názvom Conlit Plus 60, Conlit Ductrock 90 a Conlit Plus 120.

ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
tel: +421 249 200 911, fax: +421 249 200 912, e-mail: info@rockwool.sk , www.rockwool.sk
IČO: 35750766, IČ DPH SK2020243203
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 17710/B.

