Výrobce

STYROTRADE, a.s.
akovi ky 99
250 63 p.Mratín
I : 26152924
vydává

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
na výrobky
Tepeln izola ní desky z p nového polystyrenu EPS 250S Stabil
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,031
252,8 kPa

Pou ití výrobku : Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy vysoce zatí ené a pro
vysoce zatí ené plovoucí podlahy bez útlumu hluku. Dále lze tyto tepeln izola ní desky
pou ít pro izolace ikmých st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi ), podkladní
vrstvy plochých st ech a ploché st echy s b ným zatí ením, zav ené podhledy, izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou,izolace pod terénem s i bez izolace proti vod ) a do
plovoucích podlah bez útlumu hluku s b ným zatí ením.
Tímto prohlá ením potvrzuji, e uvedený typ výrobku odpovídá po adavk m p ílohy za normy
ZA SN EN 13163 a je za podmínek vý e ur eného pou ití bezpe ný.
Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvlá tní podmínky pro jeho pou ití.
Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. B) v souladu se
Sm rnicí Rady 89/106/EHS, p il. . III, odst.2, bod ii)sm rnice o stavebních výrobcích (CPD)
V souladu s vý e uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o
zkou ce typu výrobku íslo 1020-CPD-020016364. Protokol vydal Technický a zku ební ústav
stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a,190 00 Praha 9- Prosek, pobo ka eské Bud jovice.
Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.
V akovi kách 1.4. 2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

