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      ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
Níže podepsaný zástupce výrobce:    EXCEL MIX CZ, s.r.o. 
                             Palackého 664                 
 281 01 Velim. Česká republika   
 
Výrobna :                                                  Palackého 664, 281 01 Velim. Česká republika 
  

 
tímto prohlašuje, že výrobek : 

 
EXCEL THERM R – vnější  tepeln ě izolační kompozitní systém (ETICS) 

z pěnového polystyrénu s omítkou 
 

je ve shod ě s ustanoveními sm ěrnice Rady 89/106/EHS a je bezpe čný,  pokud  je 
zabudován v souladu s  montážním návodem,  a že na výrobek a jeho výrobu  se uplat ňuje 

Evropské  technické schválení   ETA – 09/0366 s pla tností do 11.01.2015. 
 

Výrobek  je  ve  shod ě s požadavky  t ěchto technických specifikací : 
 

 ETA – 09/03660, vydal TZUS Praha,s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Notifikovaná 
osoba 1020 

 
        Popis výrobku, ú čel a způsob   použití ve stavb ě:  

Vnější tepelně izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R je systém složený z průmyslově 
zhotovených výrobků. Tento systém je výrobcem dodáván jako ucelený systém – sestava, 
uplatňovaná přímo na stavbě, která  obsahuje tyto hlavní části: 

• fasádní desky z p ěnového polystyrénu EPS /  EN 13163,                        

• lepicí hmotu a hmotu základní  vrstvy                                                                                                                              

• mechanicky kotvící  prvky  

• síťovinu ze skelných vláken s rozm ěry m řížky 3 až 5 mm  

• penetra ční mezivrstvu pod omítky  

• konečnou  povrchovou  úpravu                                                                                                                  
 

 
Tepeln ě izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R  je ur čený jako vn ější a tepelná 
izolace obvodových st ěn budov. St ěny jsou vyzd ěny  ( cihly, tvárnice, bloky ) nebo  
zhotovené z betonu ( budované na míst ě nebo složené z prefabrikovaných dílc ů ) 
s požární klasifikáciou t řídy reakce na ohe ň A1 nebo A2 – s2, d0 podle ČSN EN 13501-1. 
Tepeln ě izolační systém ( ETICS ) je navržen  tak, aby st ěna, na které  je aplikován m ěla 
dostate čnou tepelnou izolaci.  
 



Tepeln ě  izolační systém ( ETICS ) EXCEL THERM R  je vyroben jako nenosný stavební 
prvek. Nep ůsobí p římo na zvýšení stability st ěny, na které je aplikován, ale p ůsobí na 
zvýšení odolnosti v ůči vliv ům pov ětrnosti. 
 
Tepeln ě izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R m ůže být použitý na nových i na 
existujících (rekonstruovaných) vertikálních st ěnách. M ůže být použit i  na 
horizontálním nebo na naklon ěném povrchu,  který není vystaven  deš ťovým srážkám. 
 
Tepeln ě izolační systém (ETICS) EXCEL THERM R není ur čen  na zajišt ění  
vzduchot ěsnosti stavební konstrukce.    
 
 
Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:  
 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  Prosecká 811/76a,190 00 Praha 9, ČR 
pobočka 0200 České Budějovice 

Certifikát  systému řízení výroby číslo:      020-027573 
 

 
Podmínky a doba platnosti certifikátu: certifikát zůstává v platnosti, pokud se podmínky 
stanovené harmonizovanou technickou specifikací, podmínky výroby ve výrobně nebo 
systému řízení výroby významně nezmění.   
 
Názvy a adresy laboratoří,  které provedly zkoušky ETICS :  
 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  Prosecká 811/76a,190 00 Praha 9, ČR 
pobočka 0200 České Budějovice 
PAVUS, a.s.,  Prosecká 412/74, CZ 190 00 Praha 9, ČR,  
zkušební laboratoř  Veselí nad Lužnicí 
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  Velim, dne 3. 5. 2012                                                          Václav Jiterský                                                                                                                              


