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PRoHúŠeNío sHoDĚ
V návaznosti na ustanovení $ 't3 odst. 2 zákona

ě,.

2211997

sb.,s 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Na vyrobek

Kovový konstrukčníPROFIL UA
Modifikace: UA 50 x 40 x 2, UA75 x 40

x2, UA

{00 x 40

x2

Určený pro
Výrobek je určen k trvalému zabudování do suché stavby, jako nosný a zpevňující prvek pro
upevňování sádrokartonových desek a pro montážzárubní do sádrokartonových příček'Výrobek je
Žárově zinkován a z hlediska reakce na oheň je ve třídě A1, tj. nepřispívá k šířeníohně.

Tímto proh!ášením potvrzuji, Že uvedený výrobek splňuje technické poŽadavky uvedené v technické
specifikací a v technických předpisech:

1.

2'

Protokol o zkoušce, ev'č.:0198t4oto7tBTtlzts, ze dne 12.10'2007 vydaný společnostíTÚV
SÚD Czech s.r.o., Praha

Nařízení vlády č'163/2002 sb.
A je za podmínek uvedeného uŽití výrobku ve stavbě bezpečný.

Prohlašuji, Že jsem přijal opatření, kteými zabezpeěuji shodu všech výrobků uváděných na trh
s technologickou dokumentací a technickými poŽadavky.

Seznam pouŽitých ČsN p,ři posouzení: Čsru eru 14195: 2oo5, Čsru eN 10346: 2009.
Posouzení shody bylo provedeno postupem podle $ 12 odst. 4 písm. B) zák' č.22t'|997 SB., a
podle S 8 nařízení vlády č. 163/2002 sb.
Při posouzeníshody byly vyuŽity technické specifikace r4ýrobků, Protokol o zkoušce
1 98l 40 l 07 lBT llzl s

ev. č. : 0

Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nátezů a dále uvedených dokumentů a
rozhodnutí.

1)
2)

Protokol o zkouŠce,ev'Č.:0198/40107lBTllzs
'l 1.395.345 z0B' 11' 2017
Zpráva o dohledu

č':

Tímto ,,ProhláŠeníma shodě" jako výrobce potvrzujeme, Že vlastnosti výrobku, kovový konstrukční
profil UA, splňuje základní poŽadavky podle nařízení vlády ě. 16312002 sb. A poŽadavky dalŠích
technických předpisů, pouŽitých při posouzení shody. Výrobek je při dodrŽení podmínek výrobce a
dodrŽení účelupouŽitíve stavbě bezpečný.

V KarlŠtejně dne

29.11'2017

lng. Miloslav Matyáš
Jediný člen
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