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A VÝVOJOVÝ ÚSTAV DŘEVAŘSKÝ PRAHA, s. p.
Autorizovaná osoba 222
Na Florenci 7 - 9, 111 71 Praha 1
Česká republika
Autorizace

Č. 9/1995

ze dne 1. 9.1995

VYDÁVÁ

podle ustanovení § 10 zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů a § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

,

,

CERTIFlKA T VYROBKU
č. C 99/013
Distributorovi:

BASF spol. s r. o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
IČO: 41195469

Na výrobek:

Wolmanit eX-IO
chemický prostředek na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům
včetně jeho modifikace Wolmanitu CX-S
typové označení: FA, Fa, P, r, 1,2,3,4,
E, P

Výrobce:

Dr. Wolman GmbH
Dr.-Wolman-Strasse
76547 Sinzheim
SRN

31-33

Autorizovaná osoba 222 tímto certifikátem osvědčuje, že:
• u vzorků předmětného výrobku zj isti la shodu jeho vlastností se základními požadavky Nařízení
vlády Č. 178/1997 Sb. konkretizovanýrn
Stavebním technickým osvědčením Č. STO 99/043
vydaným
VVÚD
Praha. S.p. - zástupcem
vedoucího
AO 222 dne 10. 08. 1999
a harmonizovanými
normami ČSN 49 0600-1, ČSN EN 335-1,2 a ČSN EN 599-1,2;
• systém jakosti výrobce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na
trh odpovídaly technické specifikaci.
Tento certifikát
je vystaven
na základě Protokolu
o certifikaci
výrobku č. 99-013 ze
dne 30. srpna 1999 vydaného VVÚO Praha, st. p. - zástupcem vedoucího AO 222, který se předává
dovozci. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu a je jeho nedílnou
součástí.
Certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení
technickými předpisy.

Březnice dne 30. srpna 1999

distributora

O

shodě výrobku

s výše u

Ing. ožena Kosatíková
zástupce vedoucího
Autorizované osoby 222

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. Na Florericr i-!;), 111 /1 --rana '}
Autorizovaná osoba Č. 222
Autorizace udělena na základě Rozhodnutí Č. 28/2002 ze dne 12.září 2002.
Vydává žadateli:
BASF, spol. sr. o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
ICO: 41195469

CERTIFIKÁT
VÝROBKU
Č. 327/222/§5/2003
výrobce:

Dr. Wolman GmbH, Dr. Wolman-Strasse

31-33, 76545 Sinzheim, SRN

Autorizovaná osoba č.222 podle ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se
stanovr technické požadavky na vybrané stavební výrobky (dále jen nařfzeni vlády Č. 163/22 Sb.), na
základě přezkoumáni
podkladů, předložených žadatelem, zkoušek vzorku (vzorků) výrobku a
posouzení systému řízení výroby výrobce nebo způsobu kontroly dovážených
výrobků dovozcem,
vydává tento certi.!ikát výrobku

Wolmanlt CX-10 včetně Jeho modifikace Wolmanit CX-S - chemický prostředek na
ochranu dřeva proti biotickým škůdcům ve smyslu ČSN 49 0600-1.
Tlmto certifikátem výše uvedená autorizovaná osoba osvědčuje, že uvedený výrobek v rozsahu
technických požadavků souvisejících se základ nimi požadavky podle přílohy Č. 1 nařízení vlády Č.
163/2002 Sb. odpovídá náslecujlctmu stavebnímu technickému osvědčeni
STO-327/03

ze dne 5. srpna 2003

a že výrobcem je zajištěno řádné fungováni systému řlzenl výroby nebo dovozcem je zajištěna řádná
kontrola výrobků.
,,--.

Tento certifikát je vystaven na základě protokolu o certifikacl č.: PCV-327/03 ze dne 19. prosince
2003, ve kterém jsou uvedeny závěry zjišťováni, ověřování a výsledků zkoušek, popis a popřípadě
zobrazení certlfikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci a podmínky platnosti certifikátu.
Tento protokol je nedílnou součésti tohoto certifikátu.
Tento certifikát, jako doklad o shodě výrobku s technickými požadavky stanovenými v době vydání
tohoto certifikátu nařízením vlády Č. 1631:2002 Sb. a o posouzení shody podle § 5 tohoto nařízení
vlády, je vydán pro žadatele k využití pro účely vyplývajlcf Z § 13 zákona Č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

V Praze dne 19. prosince 2003

>;><~~c~1
Q /0

O/)

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
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