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č. 010.026496

na výrobky:

Výrobky pro ochranné nátěry a pov|aky minerá|ních podk|adů a zdiva
typ / varianta: AERO-THERM

ŽadateIi:
Q-THERIV Špnru|EL GRoUP. a.s.

|Č:
Adresa:
Výrobce:
tv.

Adresa:
Výrobna:
Zakázka:

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího a
ce|é.

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje Údaje o technických
v|astnostech výrobku, jejich Úrovni a postupech jejich zjiŠt'ování ve vztahu k zák|adnÍm poŽadavkům
uvedeným v pří|oze č.1 nařízenÍvlády č.16312002 Sb., ve znění nařízenív|ády č' 31212005 sb.
osvědčeníje technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.
Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titu|ní: 3

Zpracovate| tohoto stavebnÍho technického osvědčení: 
\ .--.'>u-)-\-

Ing, Zdeněk Kočí
vedoucí oosuzovateI

P|atnost osvědČení do: 3,l. května 2013

osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

Razítko autorizované osobv 204

Praha, 21 ' května 2010

se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat iinak neŽ
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1. Popls výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

AERO-THERM je vodou ředite|ný tmel, kteý je ap|ikován (stříkáním, vá|ečkováním a tme|ením)
v t|oušťce 0,5 aŽ 1,0 mm. PouŽívá se v interiéru domácností, veřejných, prŮmys|ových a
obchodních ob|astí.

Výrobna:

Q-THERM Špnrulel GRoUP, a.s., Skršice 26,517 71 České Meziříčí

2. Vymezení s ledovaných vlastností a způsobu jej ich posouzení:
Tab.1:

') Vybere se jedna ze zkušebních metod.
'/ Výběr parametrů pro namátkové kontro|y vlastností výrobků provede Ao v závis|osti na výs|edcích
zkoušek a výsledcích doh|edů.

Pozh' : ostatnívlastnostitechnického návodu čís|o 05'14.01 se pro dané výrobky neup|atňují.

3. Zaj ištění systému řízení výroby

PoŽadavky na SŘV jsou uvedny v pří|oze č' 3 k nařízenív|ády ě. 163/2002 Sb. ve znění nařízení
v|ády č. 31212005 sb.

4. Podklady předloŽené žadate|em:

Technický a bezpečnostní |ist výrobku'
výroby termoizo|ační stěrky AE RM, vydal Q-
Spravedlnosti 1533, 530 02 30. dubna

2010.

5. Přehled použitých
dok|adů:

ČsN zg zszz Zkouška přídrŽnosti povrchové ú
podkladu.

organizační norma - Systém řízeni
THERM SPANIEL GROUP, a.s. ,  Na

technických předpisů, technlc

uilr
C.

Počet.
vzoir0
cft Ď'l

1 PřídrŽnost k podk|adu Čst.t zs 25771)
Čsu en 15421) 1 1 D: min. 0,25 MPa

2 Prostup vodních par
povrchovou úpravou

Čsru eu tso
7783-2 1 1 D: 56š 0,7 m

3 Zdravotní nezávadnost -
emise VOC

Čsru eru lso
16000-101)

Čsru eN lso
16000-111)

Zkuš. met. odb.
í\prac. ',

1
P: hygienická azdravotní nezávadnost -

u výrobků do interiéru

4
Senzorické hodnocení-

Pach
ČsN eru p3o-1 1 D: max. stupeň 2

fr,-ffiF-"WT
stomhaích
\-1J

a|ších
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Čsn eru ts+z Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí .
Zkušební metody - Stanovení soudrŽnosti odtrhovou zkouškou.

Čsru eru |So 7783-2 Nátěrové hmoty - Pov|akové materiá|y a pov|akové systémy pro
vnější zdivo a beton - Čast 2: Stanovení a k|asifikace stupně
propustnosti pro vodní páru (permeability).

Čsru eru lso 16000-1o Vnitřní ovzduší - Čast 10: Štanovení emisí těkavých organických
|átek ze stavebních materiá|ů a nábytku - Metoda zkušební ce|y'

ČsN eru |So 16000-11 Vnitřní ovzduši - Čast 11: Stanovéní emisí těkavých organiikych
látek ze stavebních materiá|ů a nábytku - odběr, uchovávání a
úprava vzorků.

Čsru rru 1.230-1 Papíry a |epenky určené pro styk s
zkoušky. Cást 1: Pach.

Zákon 371/2008 sb. - Úp|né znění zákona č. 356/2003 Sb.,

poŽivatinami - Senzorické

o chemických |átkách a
chemických přípravcích a o změně někteých zákonů'
Zákon č' 25812000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně něktených souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení (ES) č. 190712006, Příloha XV|| omezení výroby, uvádění na trh a používáni
něktených nebezpečných |átek, přípravků a předmětů.
Vyhláška č. 612003 Sb., kterou se stanoví hygienické |imity chemických, fyzikálních a
bio|ogických ukazate|ů pro vnitřní prostředí pobytových místností někteých staveb.

6. ověřovací zkoušky:

Pro vystavenístavebního technického osvědčení se ověřovacízkoušky neprovádě|y.

7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody:

Výrobky jsou zařazeny do pří|ohy č. 2, skupina 05 pod pořadovým čís|em 14 podle nařízení
v|ády č. 16312002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb. a předepsaný způsob
posouzeníshody odpovídá $ 5 uvedeného nařízení.

Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s poŽadavky s písm. c), odst. 2, s 5
uvedeného nařízení.
Doh|ed nad certifikovaným výrobkem bude prováděn jedenkrátza 12 měsíců.
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