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CERTIFIKAT VYROBKU
č. Ao2I2/ C5al2017 1057 slP

Tento dokuntent nahrazuje certifikát č. Ao2 12/C5a/2017/0151,]/P ze dne ]7. 3. 2017 a to z důyotdu expirace
souvi sejíeích dokum entů'

V souladu s ustanovením $ 5a nařízení vlády č. 16312002 Sb., kterým se stanovÍ technické poŽadavky na vybrané
stavební qirobky, ve znění naiizení vlády č. 3 

'1212005 
Sb. a nařízení vlády č.21512016 Sb., autorizovaná osoba

potvrzuje, Že u stavebních l"ýrobků:

Difúzně otevřené zateplení podkroví ze strany interiéru
diffuroof "i"

Přihlašovatel : INSOWOoLs.ť.o. (poskytovatelknow-how),

Výrobna

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počátečni zkoušku typu výrobku, posoudila sysÍém řízení
výoby a zjistila, Že uvedený vyrrobek splňuje poŽadavky uvedené ve stavebně technickém osvědčení č' STo-
20l7-l006/P' které souvisejí se základními požadavky uvedenými v příloze č, 1 knatizení vLády č. 163/2002Sb'
v platném znění.

Aulorizovaná osoba zjisrila. Že systém řízení v1hoby odpovídá přísluŠné technické dokumentaci a zabezpeČuje.
aby výobky uváděné na trh splňova|y poŽadavky.stanovené shora uvedeným stavebním technický.rn osvědčením
a odpovídaly technické dókrimentaci podle $ 4 odst. 3. NV č. 16312002 Sb. v platném inělí. :

Nedílnou součástí tohoto certifikátu ie protokol-č. Aa212lPC5al2017l05'75lP, ze dne 29. 12. 2017, kteý
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a l"ýsledký zkoušek a základni popis výobku nezbyný pro jeho
identifikaci.

Tento certifikát Zůstáyá v platnosti po dobu, po kterou se požadavkry stanovené ve stavebním technickém
osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výobní podmínky v místě výoby či systérn řízení r".[oby v7,razně
nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsioŮ dohled nad řádn1fin fungováním systému řízeni
výoby v místě výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci a zda systém řízení qfooby zabezpečuje,
aby vytobky uváděné na lrh splňovaly poŽadavky stanovené určenými normatni. technick1imi předpisy nebo
stavebním technickým osvědčením' Pokud]autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je opr{vněna zruŠit nebo změnit
tento certifikát.

J/2á'--:1
Ing. Petr Kučera. CSc.
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