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CERTIFIKAT VYROBKU
č. Ao212l C5al20l8l0577 lP

Tento dokumenÍ nahrazuje certifikát č. Ao2 12/C5a/2014/0537/P ze dne 10. 7. 2014 a to zdůvodu expirace
s o uv i s ej í c íc h d o kum entů

V souladu s ustanoveníln $ 5a naiizení vlády č. 16312002 Sb., kteýn se stanoví technické poŽadavky na
vybrané stavební v14obky, ve znění naÍízenÍ vlády č. 31212005 Sb. a nařízeni vlády č. 21512016 sb.,
autorizovaná osoba potvrzuje, Že u stavebních výrobků:

Název výrobku

Výrobce

DIČ

zateplovací systém JUB - DIFFUSHE'BT

Místo výroby : JUB a.s., Masarykova265,399 01 Milevsko

přezkoumala podklady předloŽené výobcem, provedla počátečrrí zkoušku typu výobku, posoudila systém řízení
výoby a zjistila; Že uvedený qi.robek splňuje poŽadavky uvedené ve stavebně technickém osvědčení č. STo-
20]8-}008/P,ktéré sóuvisejí se základními poŽadavky uvedenými v příloze č. ] k nařízení vlády č. l6312002Sb.,
ve znění naÍizení vlády č. 3 12l2005sb. anaÍízení vlády č. 21512016 sb.
Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení v1roby odpovídá přÍslušné technické dokumentaci a zabezpečuje,
aby výrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedeným stavebnim technickým osvědčenim
a odpovídaly technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3. výše uvedeného nařízení vlády.
Nedílnou součáslí tohoto certifikátu je protokol č. Áo2l2/PC5a/2018/0577/P ze dne 30. 5. 20I8, který obsahuje
závěry zjišťování. ověřování a výsledky zkouŠek a základni popis certifikovaného výrobku nezbyné pro jeňo
identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu. po kterou se poŽadavky stanovené ve slavebnim technickénl
osvědčení, na které byl uveden odkaz. nebo výrobní podmínky v místě vj,roby či systóm řízení ln-fooby výrazně
nezmění.
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za l2 měsíců dohled nad řádným fungováním systému říZení
výoby u výobce a posuzuje, zda vlastnosti qi,robku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle
ustanovení $ 5á odst. 2 výŠe uvedeného nařízení vlády. o vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu,
kterou předá vy.robci.
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