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 100 F Fasádní
EPS 100 F Fasádní: EPS-13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-BS150-CS(10)100-DS(N)2-TR150-MU70WL(T)5

Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti
Pevnost ve smyku
Povrch desky
Obsah cizího regranulátu

90/90

[W/mK]

t ída E
0,037
= 0,05 MPa
homogenní bez povlaku
bez cizího regranulátu

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále
lze tyto tepeln izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech (izolace umíst na, mezi i
pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých st ech a izolace plochých st ech s b ným
zatí ením, zav ených podhled a izolace obvodových st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí
a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou)
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-020016824. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 100S Stabil
EPS 100S Stabil: EPS-13163-T1-L1-S1-P3-DS(70,-)1-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,037
100 kPa

Pou ití výrobku : Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy s b ným zatí ením.
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, záv sné podhledy, izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou,
izolace pod terénem s izolací 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-020016357. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 100 Z
EPS 100Z : EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)1-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5-WL(T)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,037
100 kPa

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro izolace podlah s b ným zatí ením a
ikmých st ech (izolace umíst na pod a mezi krokvemi). Dále lze tyto tepeln izola ní desky
pou ít pro izolace odvodových st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou izolace
mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou) a zav ených podhled .
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-020016359. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 150S Stabil
EPS 150S Stabil: EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)1-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,035
150 kPa

Pou ití výrobku : Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy vysoce zatí ené a pro
vysoce zatí ené podlahy a 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 izolací proti vod ).
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-020016356. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 200S Stabil
EPS 200S Stabil: EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,034
200 kPa

Pou ití výrobku : Tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy vysoce zatí ené a pro
vysoce zatí ené podlahy a 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 ).
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-020016355. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 50Z
EPS 50Z : EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)1-BS75-DS(N)5-WL(T)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti

90/90 [W/mK]

t ída E
0,042

Pou ití výrobku : Tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení tepelných izolací v ikmých
st e ních konstrukcích p i umíst ní izolace mezi a pod krokvemi a pro vytvá ení tepelných
izolací v zav ených podhledech.
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-020016361. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 70 F Fasádní
EPS 70F Fasádní: EPS-13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-TR100-WL(T)5-MU40
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti
Pevnost ve smyku
Povrch desky
Osah cizího regranulátu

90/90

[W/mK]

t ída E
0,039
= 0,05 MPa
homogenní bez povlaku
bez cizího regranulátu

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. 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, zav ených podhled a izolace
obvodových st n (vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou)
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-020016778. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 70S Stabil

EPS 70S Stabil: EPS-13163-T1-L1-S1-P3-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DLT(1)5-WL(T)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,039
70 kPa

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro vytvá ení tepeln izola ních
podkladních vrstev plochých st ech ( izolace umíst na nad, mezi i pod krokvemi ),
zav ených podhled , izolace obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a
p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí vrstvou ) 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-020016358. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 70Z
EPS 70Z : EPS-13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DLT(1)5
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,039
70 kPa

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro izolace obvodových st n ( vnit ní
izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevn nou krycí
vrstvou ). Dále lze tyto tepeln izola ní desky pou ít pro izolace ikmých st ech ( izolace
umíst na mezi i pod krokvemi ) a zav ených podhled .
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-020016360. 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
na výrobek :

Ka ír

Ka ír je kompletizovaný st e ní hydroizola ní dílec s tepelnou izolací z EPS na spodním povrchu. Je ur ený
k hydroizolaci plochých st ech p i sou asném vytvo ení tepelné izolace.
Tepelný odpor odpovídá pou ité tlou ce a druhu EPS.
St e ní dílec Ka ír se vyrábí v t chto variantách:
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka

ír EPS 70S V13
ír EPS 70S V60S35
ír EPS 70S G200S40
ír EPS 70S TOP
ír EPS 100S V13
ír EPS 100S V60S35
ír EPS 100S G200S40
ír EPS 100S TOP
ír EPS 150S V13
ír EPS 150S V60S35
ír EPS 150S G200S40
ír EPS 150S TOP
ír EPS 200S V13
ír EPS 200S V60S35
ír EPS 200S G200S40
ír EPS 200S TOP

Spole nost Styrotrade, a.s. prohla uje, e p ijala opat ení, kterými zabezpe uje shodu v ech výrobk uvád ných
na trh s technickou dokumentací a se základními po adavky dle na ízení vlády 163/2002 Sb., ve zn ní na ízení
vlády . 312/2005 Sb.
Posouzení shody bylo provedeno podle 7 na ízení vlády .163/2002Sb., ve zn ní na ízení vlády .312/2005 Sb.,
s pou itím následujících doklad :
STAVEBN TECHNICKÉ OSV D ENÍ .020-020721 ze dne 11.08.2008
PROTOKOL O OV ENÍ SHODY TYPU VÝROBKU .020-020722 ze dne 15.08.2008
Vydal : TECHNICKÝ A ZKU EBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. pobo ka 0200
eské Bud jovice, Autorizovaná osoba 204,

V akovi kách 18.8. 2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

Výrobce

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

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
na výrobky
Tepeln izola ní perimetrové a soklové desky z p nového polystyrenu
EPS-13163-T1-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2- WL(T)5

Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení
Nasákavost dlouhodobá p i úplném pono ení

t ída E
0,034
200 kPa
WL(T)5

Pou ití výrobku
- tepeln izola ní vrstvy podzemních ástí budov a základ nechrán né izolací proti
vod
- soklové ásti obvodových st n dom
- tepelné izolace pr myslových podlah s vysokým zatí ením
- tepelné izolace bazén
- tepelné izolace v obrácených skladbách plochých st ech a teras
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-020016779 a Protokol o zkou ce dlouhodobá
nasákavost p i úplném pono ení íslo A 020-017387 ze dne 5.2.2007. Protokoly 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 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

Výrobce

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

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
na výrobky
STYRODESKA a STYRODESKA s PS FOLIÍ pro teplovodní
podlahové vytáp ní EPS 200S

Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,034
200 kPa

Pou ití výrobku : Tepeln izola ní desky ur ené pro teplovodní podlahové vytáp ní.

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-020016355. 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 20.10. 2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 STYROTHERM PLUS 100
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Nap tí v tlaku p i 10% stla ení

t ída E
0,0302
100 kPa

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro ploché st echy s b ným zatí ením.
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, zav ených podhled a izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou ) 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-020016180. 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 20.10. 2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

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 STYROTHERM PLUS 70
Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Pevnost v tahu kolmo k rovin desky

t ída E
0,0304
100 kPa

Pou ití výrobku : tepeln izola ní desky ur ené pro kontaktní zateplovací systémy. 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, zav ených podhled a izolace
obvodových st n ( vnit ní izolace, izolace mezi zdí a p izdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevn nou krycí vrstvou ) 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-020016180. 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 20.10. 2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

Výrobce

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

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
na výrobky
Zvukov a tepeln izola ní desky z p nového polystyrenu EPS T - STYROFLOOR T4

Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Dynamická tuhost SD MN/m3

t ída E
0,045
10 - 50 *

Pou ití výrobku : Zvukov a tepeln izola ní desky STYROFLOOR jsou zvukov a
tepeln izola ní desky z p nového polystyrenu ur ené pro vytvá ení vrstev v podlahách
s po adavkem kro ejového útlumu a zvukov izola ních vrstev v konstrukcích.
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-020016150. 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 závislosti na tlou

ce

V akovi kách 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

Výrobce

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

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD
na výrobky
Zvukov a tepeln izola ní desky z p nového polystyrenu EPS T

Reakce na ohe :
Sou initel tepelné vodivosti 90/90 [W/mK]
Dynamická tuhost SD MN/m3

STYROFLOOR T5

t ída E
0,039
10 - 50 *

Pou ití výrobku : Zvukov a tepeln izola ní desky STYROFLOOR jsou zvukov a
tepeln izola ní desky z p nového polystyrenu ur ené pro vytvá ení vrstev v podlahách
s po adavkem kro ejového útlumu a zvukov izola ních vrstev v konstrukcích.
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-020016150. 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 závislosti na tlou

ce

V akovi kách 20.10.2008
Osoba oprávn ná jednat za výrobce : Urban David

