Pr myslová 176, R - 250 64, M ice, Czech Republic

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
V souladu se sm rnicí 89/106/EHS Rady evropských spole enství ze dne 21.prosince 1988 o sblí ení právních a
správních p edpis lenských stát týkající se stavebních výrobk (sm rnice o stavebních výrobcích CPD), ve
zn ní sm rnice 93/68/EHS Rady evropských spole enství ze dne 22. ervence 1993, se potvrzuje, e stavební
výrobky: desky z extrudovaného polystyrenu
JACKODUR KF 300
JACKODUR KF 500
JACKODUR KF 700
ur ené pro tepeln izola ní vrstvy obvodových podzemních st n a strop , pod povrchem terénu, které jsou ve
styku se zeminou (venkovní strana plá t )
Desky lze té pou ít pro tepelnou izolaci st ech, obrácených st ech, obvodových st n, podlah (bez
po adovaného útlumu kro ejového hluku) a tepelnou izolaci pod podlahami spodních staveb.
Uvedené na trh spole ností

JACKON R spol. s .r.o. Pr myslová 176, M ice 250 64
DI : CZ25138341

vyrobené ve výrobních závodech
Jackon Insulation GmbH, Mechau
Jackon Insulation nvm Olen
Jsou u výrobce podrobovány vlastní závodové kontroly výroby a dal ím zkou kám vzork odebraných
v závod na základ stanoveného zkou kového plánu výrobce
a e autorizovaná zku ebna North-Rhine Westphalia Dortmund provedla po áte ní zkou ku na relevantní
vlastnosti výrobk a po áte ní inspekci v míst výroby a systému kontroly výroby.
Posouzení shody bylo provedeno s pou itím následujícího dokladu
EC Prohlá ení o shod ze dne 2.1.2006
vydaným - Jackon Insulation GmbH, Mechau
U vý e uvedených výrobk je dovozce oprávn n pou ít ozna ení CE.
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Spole nost je zapsána u M stského soudu v Praze, oddíl C, vlo ka 52 856.

Bank : Komer ní banka Praha 8
Account No. : 350150080237/0100

