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Autorizovaná osoba 2o4 Dodle rozhodnutí ÚNMz ě' 29/2006
Pobočka 0200 _ ceské Buděiovice

wdáVá
b' o b.hiiďých pďadffilch na vÍobky a o Žm&ě á dophěd iěkiélýó

.ákonú' v p|alnén aěnl' a s 3' odí' (3)

ROZHODNU I
č. 020 - 023991

o prod|oužení doby p|alnosli
stavebniho technického osvědě.n| č' 020 - 0í 785í

na Výobek:

Tme|y stěÍkové a |epicí pro stavebnÍ maieriá|y (mimo keram' obk|' ptvky)
typ / VáÍianlá: Lzs 750 MberlhéÍm cnma

Saini-Gobain Weber Teftanove, a. s.
Č] 25029673

Rádiováu|. 3 1o2ooPÉhá 10
výÍob@: sa nt.Gobain W€borŤeÍEnova' o s'

Radioýá u|. 3 102ooPĚha l0
wBbna: sá]nt.G obain Webe| Témnavá' á ' s
ad.esa: Kozojedy ]56 23] 63 Kosle€c nad c€mými L*y

Repná u|. 3' 460 03 LibeÍec
zakázka: z020 07 0143

AulolÉ.Váná oMba 204 pÍod]užujé dobu p|alnosl uvedeného slavebn|ho technckého osvéděBnl ná

31' bňEna2o13'

Áúolrzďaná Goba prcd|užuje prdnc
nédÓŠo ké změĎě úd.jí o léchniďých ý|aíno*ď výobku' Fiich úrcvnia p6fuFď jéji.h 4řlÓún|re dďu
k zái|adnln Pžaďavkům uvedsným v nlnaízéiÍvédyč'312/2oossb

céské audějovice 29' btezn.2010 ffiŤ
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TECHN|cKÝ A zKUŠEBNí ÚSTAV STAVEBNí PMHA. s.D'

Technical and Test Institute for Constructions Prague
Akr.d ilowná 2k ušé b nl áboÍaloř AUlo lizovaná oso ba, N ol fikovaná osoba' cedifikačni o aán nspekóní oÍgán

sod Body' Notfied Body' cenícalon Body' |nspe.lion Body

Autorizovaná osoba 2o4 pod|e rozhodnutí ÚNN/Z č' 2912006
Pobočka 0200 - ceské Budějovice

vydáuá
p.d|e uslanovenlzákoná č 22l1997sb.'oI €clrnckýchpoŽádavclchnavýÍobkyaozméněadop|něnl
někIeÚch zákonú. v plálném znĚnl á s 2.3 nalizeiIVládyč 1€32002 sb vezněniíařlŽenlvádyč'

312/2005 sb|lkyzákonú ceské Íepub|iky

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI
č' 020.017851

náVýDb€k

TmeLy stěÍkové a Lepicí pro stavební mate á|y (rnimo keram' obk|. prvky)
typ / v.rianla: Lzs 750 weber Ih€m clima

saint.Gobain Weber TeÍranova' a' s'
Č 25029673
adÍesa: RádiÓVá UL 3 102o0PÍaha 10
Výbbe sa nl.Goba n Webe r TéÍÉnoVá' . s
ádEsa Rad iováu| .3  10200P.aha 10
výrcbna sá n|Goba n WeberTeÍanova a's
adÍesa Kozo]€dy]56 23] 63 KÓslé|e nád Óerným Lesy

ŘepĎá u] 3 46003 Libeléc
zakázka za2a a7 o1A3

Aulor zovaná oŠobá 204 tlmlo 3|áVebnim lechn ckým ÓŠVédčenim osvěděujo úda]e o
teohnidkýÓh v ástnoslecň vý.obku je]ich úrcvnia postúpech jejicl] z]iŠrovánlve Eláhu
kzák|adnímpoŽadavkůmuvedenýmvptlozeč 1 náňzenlvádyÓ ]63/2002sb'VéŽněnl
nařizeniVádyč 3l22005sb'
osvédčenl jétéchnickou speciÍikac| uÍč€nou k
PoéetslÍán slavebn]ho technckéhoosýédčenl

posoÚzénI shody uvedenélro v
Wďně slÉnyrtuhi:3 /J

Čéské Budě]ov€ 2] blezna 2007

@/odb!al ] iáN né e é'

P|alnÓsl osvědÓeni do: 3]. březĎé 2o10

osoba odpovědná Ea spÍávnost to|roto sTo]

|ng M an Pálka


