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ES CERTIFIKÁT SHODY
č. 1020 – CPD – 020012911
V souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22. července 1993, se
potvrzuje, že stavební výrobek:

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu EPS 150S Stabil
EPS 150S Stabil: EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5WL(T)5
• tepelně izolační desky určené pro ploché střechy vysoce zatížené a pro vysoce zatížené plovoucí
podlahy bez útlumu hluku. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech
(izolace umístěna nad, mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech a ploché střechy
s běžným zatížením, zavěšené podhledy, izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí
a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou, izolace pod terénem
s izolací proti vodě) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s běžným zatížením.•
který uvedl na trh:

Styrotrade, s.r.o.

Čakovičky 99, 250 63 Mratín
a byl vyroben:

Styrotrade, s.r.o., Čakovičky 99, 250 63 Mratín
je u výrobce podrobován řízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraným v místě výroby
předepsaným způsobem a že autorizovaná osoba

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku, počáteční inspekci v místě
výroby a systému řízení výroby u výrobce a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování
systému řízení výroby u výrobce.
Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokazování shody a
všechny ukazatele popsané v příloze ZA normy

ČSN EN 13 163
a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.
Tento certifikát byl poprvé vydán 2.března 2005 a zůstává v platnosti tak dlouho, pokud se
podmínky stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niž byl uveden odkaz, nebo
výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby sám výrazně nezmění.
Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:
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České Budějovice, 2.března 2005

Ing. Milan Pálka
zástupce vedoucího notifikované osoby

