Autorizovaná osoba 227

Výzkumný ústav pozemních staveb . Certifikačníspolečnost, s.r.o.
Notifikovaná osoba

15í6, CertiÍikačníorgán

pro

sMJ' BozP' lsMS' EMs' výrobky a kva|ifikaci' zkušební|aboratoř

Rozhodnutí o autorizaci

č;. 3212006

ze dne 31'8.2006

GERTlFlKÁT vÝRoBKU
č,. 227lc5al2008l04í 6
V sou|adu s ustanovením $ 5a nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízení v|ády č. 31212005 Sb' autorizovaná osoba potvzuje, Že u stavebnÍho výrobku:

název výrobku:
určenépouŽití:

chemická kotva cHK
k upevnění konstrukcí a nás|edných techno|ogií k betonovému podk|adu, do
podlah (stěn) k upevnění patek s|oupů, strojů apod.

lng.V|adimír Šperk- STAT

Výrobce:

o|bramovická 708, 142 00 Praha 4
výrobnÍ závod:

Šperk- STAT

Spojovací 377,257 21 PořÍěÍ n/Sázavou

|Č:12497355

|Č:12497355

přezkouma|a podklady před|oŽené výrobcem, proved|a počátečnízkoušku typu výrobku na vzorku a posoudi|a systém
řízení výroby a zjistila, Že uvedený výrobek splňuje technické poŽadavky stanovené stavebním technickým osvědčením
227 - 5T0-06-0452, které souvisejí se zák|adními poŽadavky.

Autorizovaná osoba zjisti|a, že systém řízenÍ výroby odpovídá přís|ušnétechnické dokumentaci

a zabezpedlje, aby
výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením
a odpovída|y technické dokumentaci pod|e S 4 odst. 3.

Nedí|nou součástítohoto certifikátu je protoko| č. P5a-08-0416 ze dne 30.12.2008, kteý obsahuje závěry zjišťování,
ověřování a uýs|edky zkoušek, zák|adní popis a popř. zobrazení certiÍikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu' po kterou se poŽadavky stanovené stavebním technickým osvědčením,
na které by| uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě rnýroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č. 227 provádi nejméně 1x za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízenívýroby
v místě výroby pod|e ustanovení $5a výše uvedeného nařízení v|ády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je
oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.
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