PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlášení o shodě vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č.
102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb. a § 5 odst. (4) nařízení vlády č.
190/2002 Sb., kterým stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.

Zplnomocněný zástupce prohlašuje a potvrzuje, že pro stanovený výrobek bylo provedeno
posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.
Zplnomocněný zástupce:

AKSA s.r.o., Vejrostova 4, 635 00 Brno, Česká republika
IČ: 4942231

Stanovený výrobek:

Napínaný fóliový stropní podhled Vecta Design

Základní parametry a použití výrobku: Fólie z PVC, plastifikátorů a stabilizátorů. Použití v interiéru
jako podhled a dekorační stěny. Prostředí 5ºC až 50ºC. Fólie je vypnutá do obvodových
systémových hliníkových lišt, které jsou kotveny do pevné konstrukce. Tah na konstrukci při
instalaci cca 50kg/1bm. Fólie se instaluje při teplotě cca 45ºC.
Třídy a úrovně vlastností:

Reakce na oheň: B-s1, d0
Propustnost vodních par: vyhovující (menší než 50g/m2/24h)
Uvolňování nebezpečných látek: vyhovující
Trvanlivost: vyhovující
Šíření plamene po povrchu stavebních hmot: vyhovující

Podmínky užití výrobku:
Uvedený výrobek splňuje základní požadavky evropských a
českých technických právních předpisů, použitých harmonizovaných norem a technických
specifikací. Výrobek je bezpečný za podmínek určeného použití podle návodu k použití
přiloženého k výrobku. Je označen výrobcem značkou CE.
Použitý způsob posouzení shody:

EN 14716:2004, ČSN 73 0863:1992

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:
Certifikát o shodě č.: 1488-CPD-0342/W, vydaný BUILDING
RESEARCH INSTITUTE, Filtrowa 1, 00-611 Warsawa.
Protokol o zkouškách č.: Pr-14-6.016, vydaný PAVUS a.s. Veselí
nad Lužncí.
Údaje o výrobci:

VECTA DESIGN LTD,Street Lao 12-1, 80010 Pärnu, Estonia

Zplnomocněný zástupce potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky
podle přílohy č.1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že
výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem určeného
použití bezpečný.
V Brně dne 21.11.2016
MgA. Jan Korbel, Jednatel

