
č. PS Xlll/18

PROHLASENI O SHODE

Vydané
podle § 13 zákona č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně něktených
zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů a § 13 Nařízenívlády č. 163t2002 Sb., ve znění Nařízenívlády
č,31212005 Sb. a nařízenívlády č,21512016 Sb. zákonů České republiky

a
v souladu s principem vzájemného uznávání (čl. 28-30 Smlouvy o ES) dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č,76412008

Výrobce: COLOR SPEGTRUM a.s.
Anenská ,1, 695 01 Hodonín,
tčo: zs 31 29 44
Zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka2137

tímto potvrzuje,
že níže uvedené výrobky splňujízákladní požadavky podle Nařízenívlády č. 16312002 Sb., ve znění
nařízení vlády č. 312/2005Sb. a nařízení vlády č. 21512016 Sb, zákonů České republiky,
konkretizované příslušným stavebním technickým osvědčením, českými technickými normami,
předpisy a dalšími doklady, jež jsou předmětem příslušného stavebního technického osvědčení.

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný, a že byla spolu se
systémem řízení jakosti ČSN EN lSo 9001:2000 přijata opatření, ktenými je zabezpečena shoda
výrobkŮ uváděných na trh s technickou dokumentacía se základními požadavky na výrobky.

Posouzení shody bylo provedeno postupem dle § 5 odst. 2nařízení vlády č. 16312002 Sb,, ve znění
nařízení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády č, 21512016 Sb. a dle § 21 zákona č. 2211997 Sb.
v platném znéní, s použitím následujících dokladů, vydaných autorizovanou osobou č. 204 podle
rozhodnutí ÚruUZ č, 5l2O17 - Technickým a zkušebňím Ůstavem stavebním praha, s.p. pobočka
01OO-Praha, Prosecká 811l76a,190 00 Praha g

Certifikát č, 204lc5l2017/0,10-038646, ze dne 25.7 .2018
STO č, 010-34428, ze dne 1.2.2015, s platností do 28.2.2018
Rozhodnutí č.010-039472 o prodloužení doby platnosti STO č, 010-34428 do 28,2.2021
Zpráva o dohledu č.010-29919, ze dne 30,5.2012, č,010-031519,ze dne 20,5.2013, č.010-033815,
ze dne 15.9.2014, č. 010-036906, ze dne 8,8.2016, č. 010-038645, ze dne 28,8,2017, č,010-039796,
ze dne 25.7.2018

Nátěrové hmoty:
1) HET Soldecol HG

HET Soldecol Primer
2) HET Soldecol UN|COAT SM

HET Soldecol - Kovářská barva
schmiedeeisen Lack

3) HET Soldecol PUR HG
HET Soldecol PUR SG
HET Soldecol PUR Primer

Doplňkový sortiment:
HET Soldecol PUR Hardener
HET Al pasta, HET matovací pasta

V Hodoníně, dne 30.7.2018

Zavýrobce, COLOR SPECTRUM a.s.
lng. VlastimilValenta

předseda představenstva


