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CERTIFIKAT\ryROBKU
č. Ao2'| 2I C Sal 20 1 8 l 0 521 b l P

V souladu s ustanovením $ 5a tatízeni vlády č. 16312002 Sb., kterym se stanoví technické poŽadavky na
vybrané stavební vy'robky, ve znění nařizení vlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády č. 21512016 sb.,
autorizovaná osoba potwzuj e, že u stavebního výobku:

Zateplovací systém Weber _ diffusheet s dřevovlóknitými deskami Pavatex

TentodokumentnahrazujeeertÍfrttátč Ao2I 2/C5ď20l3/052]a/P;ed.r.e22 lL20I3,atozdůvoduexpiracesouvisejících

Přihlašovatel : INsowool s.r.o., K Nedvězí l07, t04 00 PRAHA 10 - Královice
lČ : 27 413632

Výrobna : Divize Weber' Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., Radiová 3, l02 00 Prahal0

přezkoumala podklady předloŽené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu w-ýrobku na vzorku, provedla
počáteční prověrku v místě ýroby' posoudila systém Ťizeni vyroby a zjist1|a, Že

' uvedený výobek splňuje poŽadavky související se základními poŽadavky ýše uvedeného nařízení vlády
stanovené stavebním technickým osvědčením:

SToč'STo-2018- 0901blP zedne22.11.2018r,ydanéautorizovanouosobouč.2I2splatnostíďo22.11.
2021
. Systém Íízení vyroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje. aby výrobky uváděné na trh
splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedenými určeným stavebně technickým osvědčením a odpovídaly
technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. Ao212lPc5al201l8l052lblP ze ďne 22. 1l. 2018, kter,ý
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a ýsledky zkoušek, záHaďní popis a popŤ. zobrazení certifikovaného
výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vyďán 22. l 1. 2018 a zistává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené
ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden oďkaz, nebo výobní podmínky v místě wýroby či
systém řízení vý"roby ýrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruŠí'

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsici dohled nad řádným fungováním systému řízení
..y.oby u výobce a posuzuje' zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám/ technickým předpisům
/stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení $ 5a odst. 2 výše uvedeného nařizeni vlády. o
lyhodnocení dohledu *ryďá autoizovaná osoba zprálu, kterou předá r"-irobci.
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