
 
 

 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS (CPD – Construction Products 
Directive) ve znění Směrnice 93/68/EHS a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle 
§ 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění  

Výrobce :  
ALV BETON s.r.o. 

Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 

prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky :  

Cementové potěry  
pro vnitřní a vnější použití ve stavbách - označené: 

 EN 13813 CT-C7-F2 
EN 13813 CT-C12-F3 
EN 13813 CT-C16-F3 
EN 13813 CT-C20-F4 
EN 13813 CT-C25-F4 
EN 13813 CT-C30-F4 
EN 13813 CT-C35-F5 

 
z betonárny v Kamenném Mostě u Kralup n/Vlt, 
 určené pro vnitřní a vnější pužití ve stavebních konstrukcích odpovídají ustanovením ČSN 
EN 13813:2003, splňují podmínky pro označení CE podle přílohy ZA.1 (tabulka ZA. 1.2) ČSN 
EN 13813:2003 a jsou za podmínek použití zde uvedených bezpečné.  
Výrobce přijal opatření v úrovni dané  požadavky na Systém řízení výroby (FPC) uvedená v 
ČSN EN 13813:2003, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s 
technickou dokumentací a se základními požadavky podle ustanovení Směrnice 
89/106/EHS.  
Systém prokazování shody odpovídá tabulce ZA.2, pro posouzení shody byly splněny úkoly 
uvedené v tabulce ZA.3.3 ČSN EN 13813:2003. Výrobek se uvádí na trh s označením CE.  

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5, odstavce 1a) nařízení vlády č.190/2002 Sb. s 
použitím následujících dokladů :  

• Zpráva PZ ALV Beton 07/14 , Provedení průkazní zkoušky betonů, Stachema CZ 
s.r.o., Zibohlavy 1, 280 02 Kolín (červenec 2014).  

Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody :  
• ČSN EN 13813:2003 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – 

Vlastnosti a požadavky  
• Zákon č. 18/1997 Sb. (ve znění všech následujících změn), a vyhláška SÚJB č. 

307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (“Atomový zákon”)  
 
 
 
V Praze, dne 2019-01-18    L. Císař  (jednatel společnosti) 
 


