Výrobce

KAVEX Bohemia s.r.o.
Planá 78
370 01 České Budějovice
IČ: 26 05 02 26

Provozovna:

SOLOPYSKY
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 13 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ,
kterým prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vyráběný výrobek:

ZDÍCÍ PRVKY z přírodního kamene kategorie II., výrobková skupina 02.02.05b,
určený k použití:
Jako prvek pro nenosné zdivo z kamene spojené maltou,
1. Lomový kámen pro zdivo soklové určený pro zárubní, opěrné a obkladové zdivo svahů, vodních
staveb, náspů a pro soklové zdivo v občanské a průmyslové výstavbě
2. Lomový kámen pro zdivo kyklopské určený pro zdivo soklů významnějších staveb a zdivo opěrných zdí
3. Kopáky určené jako nosný konstrukční a obkladový stavební materiál pro železniční, báňské a pozemní
stavby
4. Haklíky určené hlavně na obklady soklů budov, opěrných zdí apod.
5. Kvádry určené jako konstrukční nebo obkladový stavební materiál pro železniční, vodní stavby, báňské
a pozemní stavby (veřejné budovy, obklady fasád apod.).
vyráběný z granodioritu z kamenolomu Solopysky
splňuje základní požadavky, uvedené v Příloze č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek
určeného nebo obvyklého použití bezpečný.
Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a základními požadavky.
Posouzení shody výrobku provedl výrobce podle § 8 NV 163/2002 Sb.
Výrobek je ve shodě s uvedenou technickou specifikací, která byla použita při posouzení shody:
Vyhláškou č. 307/2002 Sb., SÚJB, Příloha č. 10, ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.,
ČSN 72 1800, ČSN 72 1810, ČSN 72 1860, STO č. 776/218/2006.
Pro posouzení shody byly použity tyto dokumenty:
Protokol o počátečních zkouškách typu výrobku č. 003/600/2006 ze dne 4.5.2006;
Protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů č. 54/06 ze dne 13.4.2006;
Stavební technické osvědčení č. 776/218/2006, ze dne 14.5.2006 vystavené AO č. 218 Zkušebna kamene a kameniva,
s.r.o., Husova 675, 508 01 Hořice, IČ: 64 82 80 42.

V Českých Budějovicích dne 1. března 2014
Stanislav Dlouhý
jednatel

