Prohlášení o shodě
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
Dovozce:
Výrobce:

Den Braven Czech and Slovak a.s., Úvalno 353, 793 91 Úvalno
IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951
Isoltema S.p.A; Via G.Perticary 6/8, 47035 Gambettola (FC, Italy)

Skupina:
Typ/Název:

Těsnicí pásky pro překrytí trhlin a spár
ARS 1

Popis a určení výrobku:
Je samolepicí elasto-plastická páska vyrobená z živice modifikovaná termoplastickými elastomery typu
SBS-R, extrudovaná, předem tvarovaná určená pro kolmý spoj. Zajišťuje elasticitu mezi prvky povrchu
silnice - živičnou směsí, betonem, ocelí - které dovolují roztažnost a usazení, aniž by se tvořila poškození
a praskliny. ARS 1 ve svém složené zahrnuje formuli - speciální přípravek na hubení kořínků/plevele a
zamezuje veškeré formě růstu rostlin.
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení
shody: ČSN EN 1848-1, ČSN EN 1849-1, ČSN EN 1850-1, ČSN EN 12311-1, ČSN EN 1107-1, ČSN 50 3602, ČSN
EN ISO 62, TN 05.03.01
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:
§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:
AO 224 ITC Zlín, a.s.
Třída Tomáše bati 299, 764 21 Zlín
pobočka 224 Zlín
Nálezy vydané autorizovanou osobou:
Certifikát výrobku č. 08 0778 V/AO/c ze dne 07.11.2013
Stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-93/2008/c ze dne 07.11.2013
Zpráva o dohledu č.j. 343503388/2012 ze dne 16.07.2012
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů.
v Úvalně, dne 07.11.2013
Platnost osvědčení: 30.11.2016
Daniel Pavelka
Manager technického rozvoje

