Prohlášení o shodě č: 32/2015
vydané podle § 13 odst.2 zákona č. 22/1997 Sb.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku nebo název:
FEST MÖRTEL (Žárovzdorná kamnářská malta)
Popis výrobku a zamýšlené použití:
Rychle tuhnoucí jednosložková žárovzdorná kamnářská malta, určená k sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů
jako jsou šamot, keramika (kachle), liaporové tvarovky a podobných materiálů. Je určena pro teploty použití do
1100°C. Maltu je možné použít i pro větší tloušťky vrstev a pro opravy svislých i vodorovných konstrukcí krbů, kamen,
komínů otevřených topenišť a výplně opotřebovaného zdiva apod. za přídavku drtě a úlomku zpracovávaného staviva
se suchým provozem (spotřebiče na tuhá paliva), otevřených topenišť a výplně opotřebovaného zdiva.
Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
EXCEL MIX CZ, s.r.o.; IČ: 27607020
Palackého 664, 281 01 Velim,
Česká Republika
tel.: + 420 321 762 154; fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:
Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav Praha s.p.
Pobočka 0300 – Plzeň,
Zahradní 2180/15, 326 00 Plzeň
Česká Republika
která provedla:
Ověření shody typu výrobku podle § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
a vydala:
Certifikát výrobku č. 204/C5/2018/030-056186 ze dne 16.01.2018
Stavební technické osvědčení č. 030-056184 ze dne 15.01.2018 s platností do 31.01.2023
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 030-056185 ze dne 16.01.2018
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:
Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění NV
č.312/2005 Sb., a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody:
ČSN EN ISO 1927-1, ČSN EN ISO 1927-3, ČSN EN ISO 1927-5, ČSN EN ISO 1927-6, ČSN EN ISO 21587-1, ČSN
EN ISO 21587-3, ČSN EN 993-12, ČSN EN 993-13, ČSN 72 6100, TN 02_03_03

Jménem výrobce:

Daniel Pavelka, technický ředitel
Velim 31.01.2018

