PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.
Firma CEMEX Cement, s.r.o., se sídlem Tovární 296, 538 04 Prachovice, IČ 15052320, prohlašuje na svoji výlučnou
zodpovědnost, že výrobky dodávané ze závodu

VŠECHNY BETONÁRNY SPOLEČNOSTI

Lité cementové pěny vyráběné dle podnikové normy PN 01/2017, obchodní značka :
POROFLOW CF250 – N

POROFLOW IF400

POROFLOW RF500

POROFLOW CF300 – E

POROFLOW IF500

POROFLOW RF600

POROFLOW CF300 – N

POROFLOW IF600

POROFLOW RF750

POROFLOW CF400 – E

POROFLOW RF900

POROFLOW CF400 – N
POROFLOW CF500 – E
POROFLOW CF500 – N
POROFLOW CF600 – E
POROFLOW CF600 – N
určené k použití jako výplňový, vyrovnávací a tepelně izolační materiál pro podlahy nebo dutiny ve stavebních a
inženýrských objektech, jako vrstva zlepšující vlastnosti podloží průmyslových podlah a jako výplňový, spádový a
tepelně izolační materiál pro spádové plochy střech a zpevněných ploch, splňují základní požadavky dle podnikové
normy PN 01/2017 a jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných prodejních
a dodacích podmínkách bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku uváděného na trh s technickou
dokumentací a základními požadavky.
Výrobek nepředstavuje zvýšenou míru ohrožení a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se nejedná
o „stanovený výrobek“. Na výrobek nebyly stanoveny technické požadavky dle NV 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.,
NV č. 215/2016 Sb. a zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, a proto nebylo provedeno
posouzení shody ve smyslu těchto nařízení vlády.
Výrobce provozuje systém řízení výroby, kterým zajišťuje stálou kvalitu produkce a zabezpečuje, aby výrobek uváděný na trh
byl v souladu s uvedenou technickou specifikací.
Specifikace výrobku:
▪
▪

Podniková norma PN 01/2017
Technický list POROFLOW CF, POROFLOW IF a POROFLOW RF

Posouzení bylo provedeno s použitím následujících dokladů:
▪
▪

▪
▪

Počáteční zkouška typu č. 01/03/2018 POROFLOW vydaná ZL CEMEX Czech Republic s.r.o
Certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 č. 3009/234-17/SMJ s Přílohou č.1
pro Výrobu a dodávání transportbetonu, malt pro zdění, potěrových materiálů, značkových a speciálních
produktů vydaný dne 31. 12. 2017 Certifikačním orgánem pro systémy managementu č. 3009 Výzkumný
ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.
Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabepečení radionuklidového zdroje
Všeobecné prodejní a dodací podmínky společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o.

V Praze dne 1. 2. 2018

Milan Fenyk
představitel vedení pro integrovaný systém
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