BOHEMIATEC
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :
B002 (BOHEMIATEC V60 S35 3,5 mm)
B006 (BOHEMIATEC G200 S40 4,0 mm)
B001 (BOHEMIATEC PYE250 S50 5,2 mm SBS NATUR)
B003 (BOHEMIATEC PYE200 S40 4,2 mm SBS NATUR)
B008 (BOHEMIATEC PYE200 S40 4,2 mm SBS RED)
B009 (BOHEMIATEC PYE200 S40 4,2 mm SBS GREEN)
B005 (BOHEMIATEC G200 S40 4,0 mm SBS)
B004 (BOHEMIATEC SAD S25 2,5 mm SBS)
B007 (BOHEMIATEC AL + V 4 mm SBS)
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních
výrobků podle čl. 1l odst. 4 :
Názvy viz. bod l. a obaly výrobků, číslo šarže dtto.
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Hydroizolace staveb viz. Specifikace dle výrobce viz. Přílohy
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:
BOHEMIA FR SYSTEMS spol. s r.o.
Kydlinovská 161/27
Hradec Králové, 503 01 Česká republika
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na
úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2.
Není relevantní.
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.
Systém + 2 (EN 13707, 13969, 13707)
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje
harmonizovaná norma:
Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby Body/Lab PCBC AC 13 vykonala počáteční
inspekci výrobního závodu a systému řízení výroby a dohled nad systémem řízení výroby a
posuzování a hodnocení systému řízení výroby a vydala certifikát shody systému řízení výroby
(1434 – CPD - 0124, 0125, 0128, 0129).
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno
evropské technické posouzení (E.T.A.).
Není relevantní
V Hradci Králové
dne 04/01/2016

podpis

