
DOVOZCE   

Uzin Utz Česká republika s.r.o. 
Českomoravská 12a, 190 00 Praha 9, IČO: 25730649 

 

vydává 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a § 13 a) 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení 

vlády č. 312/2005 Sb., dále podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších 

předpisů a podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

č. UZ-26 

na výrobky 

Pallmann: IS 90, SH 81,  , Unibase, 

UniKitt (Holzkittlösung), Allkitt, Allbase 

Dovozce :   

Jméno  Uzin Utz Česká republika s.r.o. 

adresa  Praha 9, Českomoravská 12a 

IČO:    25730649 
 

Výrobce: 

Jméno  Pallmann GmbH 

adresa  Würzburg, Im Kreuz 6 

Země   SRN 

 
Popis a určení funkce výrobku: 

 

SH 81  - 2-komponentní, kyselinou tvrdnoucí vrchní parketový lak pro velmi 

                       namáhané parketové podlahy. Vhodný rovněž na sportovní podlahy                

                       do tělocvičen a sportovních hal. Součinitel smykové tření 0,4-0,6. 

 

IS 90   - rychle schnoucí vrchní lak na bázi olejové pryskyřice. Vhodný k  

                       lakování u všech druhů parket včetně dřevěné dlažby, také na                                  

                       podlahové topení 



 

UniKitt  - roztok na bázi rozpouštědel k výrobě spárovacího tmelu pro 

                      parketové podlahy. Velmi dobrá stabilita zabraňuje propadání tmelu     

                      do spáry 

 

 

Unibase - universální základní lak na bázi rozpouštědel. Vhodný pro všechny  

                      druhy dřev včetně exotických  

 

Allkitt - roztok na bázi alkoholu k výrobě spárovacího tmelu. Vhodný pro                           

                      všechny  druhy dřev včetně exotických  

 

Allbase - universální základní lak na bázi alkoholu. Vhodný pro všechny  

                      druhy dřev včetně exotických  

 

 

Prohlašuji a potvrzuji, že 

A.   Dovozce zajistil posouzení vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3 nařízení 

vlády č. 178/1997 Sb. Autorizovaná osoba vydala pro výrobky stavební technické osvědčení 

a provedla certifikaci podle § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 

B. Pro posouzení shody výrobku byl vytvořen soubor technické dokumentace v rozsahu podle 

§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 

C.   Při posouzení shody byly použity následující technické předpisy a české technické normy: 

 harmonizované české technické normy a další normy: 

ČSN ISO 2409, DIN EN 438-2, ÖNORM EN 12720 

technické předpisy: 

1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky. 

2. Vyhláška  č. 137/1998 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

3. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

4. Zákon č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví 

5. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

6. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

7. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává 

Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 

8. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

9. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách chemických přípravcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

10. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a 

označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků 

11. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

12. Atest St/98/158 

 



 

 

 

D.   Na posuzování shody se podílela Autorizovaná osoba č. 227, Výzkumný ústav pozemních 

staveb, Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař 

E.   Autorizovaná osoba č. 212 vydala pro stanovené výrobky: 

 stavební technické osvědčení č. STO – 02 – 0322 ze dne 15. srpna 2002 

 souhrnnou zprávu (protokol o certifikaci) č. P5-02-0322 ze dne 2.9.2002 

 certifikát č. C5-02-0322 ze dne 2.9.2002  

F.   Vlastnosti výrobku splňují základní technické požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 

Sb. a požadavky technických předpisů a českých technických norem, které se na ně vztahují 

a které jsou uvedeny v seznamu dokumentů v odst. C. 

G.   Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technickém listu výrobku určeného použití            

  bezpečné. 

H.   Výrobce i dovozce zajišťují takový systém jakosti, který zabezpečuje shodu všech výrobků 

uváděných na trh s výše uvedenou technickou dokumentací a se základními požadavky 

nařízení vlády č. 178/1997 Sb. 

 
V Praze dne 2.1.2018 

 

 

 

 

           ............................................................ 

                      Ing. Michal Bělohlávek  
             jednatel společnosti 

 


