ES Prohldšenío shodě
Výrobce: Cihelna Polom, spol. s r.o., Polom 97' 753 ó5 Polom
Misto výroby: Polom 97, 753 ó5 Polom
t

V souladu se směrnicí 89/l Oó/EHS Rady Evropských společerrstvíze dne 2l . prosince 1988 o
sbliŽovfuí právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních r'ý'robků
(směrnice o stavebních 1'ýrobcích- CPD)' ve zněni směrnir:e 93/ó8/EHS Rad1'' Evropských
společenství ze dne 22.července 1993, se prohlašuje a potvrzuje. Že stavební výrobek:

Pálené zdícíprvky kategorie I
pro chráněné nosné zdivo podle EN 77l-1 z2003/A1:2004
Cihla plná CP - 290 mm x 140 mm x ó5 mm
Cihla voštinová CV 14 - 290 mm x l40 mm x l40 mm
Cih|a plná CPNF- 250 mm x 120 mm x ó5 mm
Byly

u výrobce podrobenil počátečnízkoušce t1''pu a bylo provedeno

posouzení systómu

řízení výroby notifikovanou osobou

Výrobk.v jsou určenépro široképouŽití ve sta\'ebnictví pro chráněné vnitřní a l,nčišízdivo
tloušťky' 65. l40' 290 mm' pro různéadaptace. pilíře. klenby. příčky. vyzdívky_ atd.
Splňují základní požadavky na stavební výrobk1'podle nařízenívlády č. l90/2002 Sb' ze dne
10. dubna 2002. kterým se stanoví technické poŽadavky na stavební vý'robky označované CI]

konkretizované:

-

EN 77l-|:200.1iAl:2004 Specifikace zc]icich prvků _ Část ]: Pálené z<líci prrk1 aje
s přilohou ZÁ této normy v souladu.
Vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.30712002 Sb. ze dne l3.6.2002
o radiačníochraně

ajsou pro výše uvedené pouŽití bezpečné
Vý'robce prohlašuje, že má zavedený takový systém řízení výroby' kterým zabezpečí
shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou specifikací a dokumentací i se
základními požadavky'
Posouzení shody bylo provedeno podle { 5. písm. E) nařizení vlády č. 190/2002 Sb. a podle
poŽadavků čl. 8 a přílohy ZA výše ur.edené norny a pozičníhodokumentu PP-SGl0. Na
základě posouzení byl vydán:
- certiÍlkát č. 1020 CPD 070027233 ze dne 25. října 2005 r'-vdaný Technickýnr a
zkušebnímústavem stavebním Praha. s.p'. notiÍlkovaná osoba l 020" pracovištěm
ostrava' L-I studia l4' 700 30 ostrava Zábřeh
Tomáš Antl
U",1ou.i vyroby

l)olom. Březen 20'l 2

Vladimír Antl
.iednatel

