
 
Dodatek č. 7 

Adresa výrobce:   BIOPOL  PAINTS, s.r.o.   IČO 47545356 
     tel.:+420325 653080,  
Okřínek č.p.29                       653122,653083 
290 01 Poděbrady   fax:+420325 653080 

e-mail: info@biopol.cz     
                         www.biopol.cz 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ : podle §13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. § 5 NV č.  
                       163/2002 Sb.ve znění NV č.312/2005 Sb. 
Výrobce : BIOPOL PAINTS, s.r.o. : 
  prohlašuje a potvrzuje na svou výlu čnou zodpov ědnost že výrobek : 

  BISIL THERMO                    PN: 035A/1998    ČJK: 24623704 
          SKP: 24.30.12.7 
… splňuje základní požadavky podle vládního na řízení č. 163/2002Sb. ve zn ění 312/2005 Sb. 
 
Určení : 
 Silikonový email do vysokých teplot na litinové a ocelové předměty tepelně a korozně 
namáhané do 400 st. C, krátkodobě do 700 st. C. 
 Údaje o použitém zp ůsobu posouzení shody : 

Podle § 13, odst.2 zák.č. 22/1997 Sb. v plat. znění a § 5 NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005Sb.   
- Certifikát Autorizované osoby č. 227 : 

 ... Výzkumný ústav pozemních staveb, s.r.o., Pražská 16, 102 01  Praha 10, IČO 25052063 
 ... číslo C5 - 01 - 0282 ze dne 12.4.2001.  
 - Potokol o zkoušce : č. P5-01-0282/1. 
 ... Výzkumný ústav pozemních staveb, s.r.o., Pražská 16, 102 01  Praha 10, IČO 25052063 

 
Seznam technických p ředpis ů a norem použitých p ři posouzení shody : 

 … Směrnice Event.parl a  Rady 2001/95/95 o obecné bezpečnosti výrobků, zák.č.22/1997 Sb. v plat. 
znění o technických požadavcích na výrobky, NV č.163/2002Sb.ve znění NV č.312/2005Sb.,  
               ...zák.č.185/2001Sb. v plat znění s prov. předpisy, zák.č.477/2001Sb. v plat. znění s prov. předpisy … 
zejm.vyhl.MPO č.115/2002Sb. a ČSN EN 13428;  zák.č.86/2002Sb. o ochraně ovzduší v plat. znění s prov. 
předpisy … zejm. vyhl.MŽPč.509/2006Sb. a č.363/2006S.;  zák.356/2003Sb. v plat. znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady (ES) č.1907/2006 vč.přílohy II (REACH), …   

... ČSN EN 971-1, ČSN EN ISO 4618-2,3, ČSN EN ISO 4617, ČSN EN ISO 1513, ČSN ISO 2409, ČSN 
2815, ČSN ISO 456, ČSN ISO 3251, … 
- Stavební technické osv ědčení Autorizované osoby č. 227: 
... Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 01 Praha      
    10, IČO 25052063   
... č. ZM1/08-STO–01–0282, platnost do 18.12.2012. 

  
Výrobce prohlašuje, že výrobek je za obvyklého použ ití bezpe čný. Výrobce zavedl v roce 1999 
certifikovaný systém řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, kterým zárove ň zabezpečuje shodu 
všech výrobk ů uvád ěných na trh s technickou dokumentací a se základním i požadavky zákona č. 
22/1997  Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
       V Okřínku dne 19.12.2008 
       Ing.Vladislav Čáp -  jednatel 

                 

            
 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Praze, odd. C, vl. 27419 

 
 


