
 

 

Prohlášení o shodě 
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 
Číslo:  15 / DB / Těsnící pásky pro překrytí spár v tekutých hydroizolacích 
 
Dovozce: Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951  
 
Název:  Těsnící pásky pro překrytí spár 
Typ:  Těsnicí pás 314 Speciál, Těsnicí pás k hydroizolacím PROFI, Těsnicí pás na S-T8, Těsnicí pás DAT51575, Těsnicí pás 

k hydroizolacím PROFI – BigMat, Těsnicí pás k hydroizolacím - Stamont, 
 Těsnicí pás k hydroizolacím ACTION, Těsnicí pás k hydroizolacím ACTION – Stavmat, Těsnící pás 306 – Fleece, Těsnicí pás S-

T8 – Woodcote, Těsnicí pás APO  
  
Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s.  

Úvalno 353, 793 91 Úvalno  
 

Popis a určení výrobku: 
 

Trvale pružný kaučukový pás, na bázi specielní polypropylenové tkaniny s alkalickou ochranou opatřenou kaučukovým 
nástřikem. Po aplikaci s S-T8 vytváří pružné těsnění rohových spár ve stěnách a podlahách při řešení rohových a stykových spár 
v kombinaci s nátěrem S-T8, těsnění průchodů sprchových koutů, bazénů a nádržích opatřených nátěrem S-T8. Pro pružné 
těsnění trvale vlhkých prostředí jako koupelny, myčky, sprchy, prádelny apod.; 

 
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:  

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a odpovídá 
technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: 

Stavební technické osvědčení č.020-041027 (AO 204) 
ČSN EN ISO 527, ČSN EN 12086, TN 05_11_03b 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: 

§ 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: 

AO 204 TZÚS Praha, s.p. 
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice  
pobočka 0200 České Budějovice 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
Stavební technické osvědčení č.020-041027 ze dne 27.05.2019 
Protokol ověření shody typu výrobku č. 020-041028 ze dne 3.06.2019 

 
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za podmínek určeného použití 
bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s 
požadavky těchto předpisů. 
 
v Úvalně, dne 10.06.2019 
Platnost prohlášení do 31.5.2022 
 
 
 

           Burda Václav 
    Manager technického rozvoje 


