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1. Všeobecné údaje

1.1. Úoaje o žadateli

Žadate|: Q-THERM Špnrulel GRoUP, a's.
|Č: 28781481
Adresa: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice

1.2. Úoa|e o výrobku

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

AERO-THERM je vodou ředite|ný tme|, kteý je ap|ikován (stříkáním, vá|ečkováním a
tme|ením) vt|oušťce 0,5 aŽ,t,0 mm' Použivá se vinteriéru domácností, veřejných,
prŮmys|ových a obchodních ob|astí.
Výrobce:

Výrobna:

Q.THERM Špnrutel GRoUP, a.s., Na Spraved|nosti 1533, 53o 02
Pardubice

Q-THERM ŠpnNlel GRoUP, a.s., Skršice 26' 517 71 České Meziříčí
Výrobky ,,Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podk|adů a zdiva.. jsou
zařazeny do pří|ohy č. 2, skupina 05 pod pořadovým čís|em 14 pod|e nařízení v|ády č.
16312002 sb., ve znění nařízení v|ády č. 31212005 sb. a předepsaný způsob
posouzení shody odpovídá $ 5 uvedeného nařízení.
Žadate| poŽáda| o certifikaci pod|e $ 5 uvedeného nařízení a zajišťuje systém řízení
výroby v sou|adu s poŽadavky písm. c), odst. 2, s 5 uvedeného nařízení.

1.3. Seznam podkladů předaných žadatelem pro certifikaci výrobku

Podk|ady v rozsahu uvedeném V s 5, odst.1, písmeno b,c,d, nařízení v|ády č. 163t2oo2
Sb., ve znění nařízení v|ády č. 31212005 Sb.

1.4. Seznam ostatních podk|adů pouŽitých při certifikacivýrobku
Prověrka systému řízení výroby u výrobce ze dne 29. dubna 2o1o, TZÚS Praha, s.p.,
Pobočka 01O0-Praha, Autorizovaná osoba 204.

' organizační norma - Systém řízení výroby termoizo|ační stěrky AERO-THERM, vyda|
Q-THERM Špnulel GRoUP, a.s., Na Spraved|nosti 1533, 53ó 02 Pardubice dne 30'
dubna 2010.
Zákon č.2211997 sb. o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění
někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení v|ády č' 163/2002 Sb., ve znění nařízení v|ády č' 312t2005 sb', kteým se
stanoví technické poŽadFvky na vybrané stavební výrobky.
Zákon 37112008 Sb. - Up|né znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických |átkách a
chemických přípravcích a o změně někteých zákonů.
Zákon č,' 25812000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někteých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení (Es) č. 190712006, Příloha XV|| omezení výroby, uvádění na trh a pouŽívání
někteých nebezpečných |átek, přípravků a předmětů.
Vyh|áška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické |imity chemických, fyziká|ních a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností něktených staveb.

í.5. Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na certifikacivýrobku

Stavebnítechnické osvědčerií č. 010-026496, TZÚs Praha, s.p., pobočka 0,l0o-Praha,
Autorizovaná osoba 2o4,ze dne 2010-05-21 s platnostído 20'13-05-31.
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1.6. lnformace o předchozí certlfikaci výrobku
Jedná se o první certifikaci výrobku.

2. Výsledek přezkoumání podk|adů před|ožených žadate|em
Před|oŽené podk|ady jsou V sou|adu s s 5, odst. 2 písm. a) nařízení v|ády č'
16312002 Sb., ve znění nařízenív|ády č. 312l20o5 sb.

3. Posouzení výrobku

3.í. Technické požadavky

Technické poŽadavky na výrobky,,Výrobky pro ochranné nátěry a pov|aky minerá|ních
podk|adů azdiva., jsou stanoveny Ve stavebním technickém osvědčení č. o10-026496,
TzÚs Praha, s.p', pobočka 01Oó-Praha, Autorizovaná osoba 2O4, ze dne 201 o-o5-21
s p|atností do 2013-05-31.

Výrobky by|y posuzovány pod|e poŽadavků stavebního technického osvědčení
č' 010-026496, ze dne 21. května 2010 v těchto v|astnostech:

- PřídrŽnost k podk|adu
- Prostup vodních par povrchovou úpravou
- Zdravotní nezávadnost - emise VoC
- Senzorické hodnocení- pach

3.2. Soupis protoko|ů o zkouškách a posouzeních:

Protoko| č. 010-026404 o zkoušce soudrŽnosti, parupropustnosti a senzorického
hodnocení . pach, TZÚS Praha, s.p., pobočka oroó-Práha, Akreditovaná zkušební
|aboratoř č. 1018'5, ze dne 2010-05.17.

3.3. Vyhodnocenívýsledků zkoušek a posouzenívýrobku

Tabu|ka č. 1: Výrobky pro ochranné nátěry a pov|aky minerá|ních podk|adů a zdiva:

1) Výrobek neobsahuje |átky na které se pro určené pouŽití vztahuje omezení pro
uvádění na trh a pouŽívání d|e pří|ohy XV|| nařízení (ES) č,. 1go7t2óo6.

Závér vyhodnocení: Výrobek vyhovuje poŽadavkům na shodu s technickou
specifikací.
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Protokoló
zkoúšce

Výs|edek 1
Žkouš1ý .

iióŽad,ouanál
oeriárovaná

uroven
Vyhodnocéní

PřídrŽnost k podk|adu 010-026404

Viz. STo č'
010-026496

0.8 MPa ): min. 0,25 MPe Vyhovuje
Prostup vodních par
povrchovou úpravou 010-026404 0,19 m D: Š0,7m Vyhovuje

Zdravotní nezávadnost Kladné
hodnocení

P: K|adné
hodnocení Vyhovujel)

Senzorické hodnocení_
pach 010-026404 stupeň 0 D: max.

stupeň 2 Vyhovuje
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4. Posouzení systému řízení výroby

4.1. PoŽadavek technické specifikace, technického předpisu na systém řízeni
výroby:

PoŽadavky na zajištění systému řízení výroby u výrobce na výrobek ,,Vodouředitelné
ochranné nátěry a pov|aky minerá|ních podk|adů 

'a zdiva.. jsou stanoveny Ve
stavebním technickém osvědčení č' 010-026496, TZÚS Praha, s'p., pobočka 0100-
Praha, Autorizovaná osoba 204,ze dne 2010-05-21 s p|atnostído 2013-05-31.

4.2. VýsIedek posouzení systému řízení výroby:
Výs|edek posouzení systému řízení výroby je uveden v prověrce systému řízeni
výroby u výrobce ze dne 29. dubna 2o1o, TzÚs Praha, s'p., Pobočka O,t0o-Praha,
Autorizovaná osoba 204.

5'  Závér

Vzorek výrobku odpovídá Ve s|edovaných v|astnostech poŽadavkům technické
specifikace a technických předpisů.

Systém řizení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky
uváděné na trh splňova|y poŽadavky nařízení v|ády č. 16312002 sb., ve znění nařízení
v|ády č. 31212005 Sb. a je zajištěno jeho řádné fungování.

Výrobek sp|ňuje poŽadavky $ 5 nařízení vlády č. 16312002 sb., ve znění nařízení
vlády č. 31212005 Sb.

Zjištění a závéry uvedené v tomto protoko|u p|ati za předpok|adu, že nedojde ke
změně skutečností, za kteých by|o posouzení shody provedeno a pokud tato změna
mŮŽe ov|ivnit v|astnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické
specifikace, výrobní techno|ogie, vstupních surovin a výrobního zařízení).

Technická dokumentace výrobků musí být v sou|adu s ustanovením $ 5 odst. 1 a odst.
4 nařízení v|ády č,. 16312002 Sb., ve znění nařízení v|ády ě' 31212005 sb., dop|ňována
zprávami o doh|edu'

6.- Pří lohy

1. Protoko| č. 010-026404 o zkoušce soudrŽnosti, parupropustnosti a senzorického
hodnocení- pach, TZÚS Praha, s'p., pobočka 010O-Praha, Akreditovaná zkušební
|aboratoř č. 1018.5' ze dne 2010-05-17.
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