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Prohlášení o vlastnostech vydáno podle:
§ 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktualizovaném znění a podle
§ 13 nařízení vlády 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterými se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky. Níže uvedený výrobce/dovozce prohlašuje, že pro uvedený výrobek
bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů
1. Typ výrobku, jedinečný identifikační kód typu výrobku::
Barbofloor
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle
čl.11 odst.4:
šarže je uvedena na obalu výrobku
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou
technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
 ke zvýšení povrchové odolnosti cementem vázaných hmot (např. potěrů, malt apod.)
 úpravy povrchů podlah v garážích a sklepech, nájezdové plochy
 pochůzné a pojezdné plochy v kolektorech, úpravy povrchů nákladových ramp
 a další použití uvedené na etiketě výrobku a v technickém listě výrobku
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst.5:
Výrobce ETS CHIMIQUES CLOQUETTE sprl
Dovozce PROFIMAT s.r.o.
Avenue G. Truffaut 47
IČ 60738901
B-4020 Liege, Belgie
Rosická 359, 664 17 Tetčice
tel.: +32 43 62 42 61, fax: +32 43 62 05 24
www.cloquette.be, cloquette@cloquette.be

tel.: 546 410 075-7
www.profimat.cz, profimat@profimat.cz

5. Kontaktní adresa, případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce , jehož plná moc se
vztahuje na úkoly uvedené v čl.12 odst.2:
není relevantní
6. Postup posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (dle přílohy V.):
Systém 3
7. Oznámený subjekt (hEN):
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

č. 238
QUALIFORM, a.s., Rašínova 2, 602 00 Brno
8. Notifikovaná osoba (ETA):
V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické
posouzení:

není relevantní (viz bod 7)
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Základní charakteristiky
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)
Pevnost v tahu za ohybu
Přídržnost k podkladu

Harmonizované
technické specifikace

Zkušební metoda

Vlastnost

ČSN EN 13851
ČSN EN 1015-11
ČSN EN 13892-2
ČSN EN 13408
ČSN EN 13892-8

≥ 30 MPa
≥ 9 MPa
≥ 1,5 MPa

10. Použité dokumenty pro vydání prohlášení
protokoly o zkouškách výrobku dostupné k nahlédnutí v sídle dovozce
provedenými autorizovanými zkušebnami
stavebně technické osvědčení vydané oznámeným subjektem č. 238 - QUALIFORM, a.s.,
č.238-STO/001-2b/2013 Rašínova 2, 602 00 Brno
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11. Prohlášení výrobce / dovozce:
Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky technických předpisů podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. a výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem
určeného použití bezpečný. Výrobce a dovozce přijal dostupná opatření (v úrovni daných vlastními
dokumentovanými postupy), kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a se základními požadavky na stavební výrobky.
Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost dovozce uvedeného v bodě 4.
12. Prohlášení o vlastnostech vydáno:
V Tetčicích dne 1.1.2014
Ing. Oldřich Černý
jednatel dovozce

