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PROHIÁŠPNÍ O SHODĚ
PodIe zákon a Č.22lt997 Sb, v platném znění a § 13 nařízení vlády č. t63l2oo2 Sb ve znění nařízení

vlády č.31212005 sb

Dovozce:

Poklopy MlTEcH s.r.o., 569 43 Jevíčko, Třebovská 8o9, lčo: 277 20 tg6

ProhlaŠuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že u výrobků z kompozitního
materiálu SMC v zatížení A15, 8125 a D400

Bylo provedeno posouzení shody podle § 5 nařízení vlády č.I63l2OO2Sb ve znění nařízení
vlády Č. 31z/2oo5 Sb. v souladu se zákone m č. 221997 sb. v platném znění a odpovídá všem
požadavkům nařízenívlády a je za daného použití bezpečný.

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0476, ze dne 22.9.2010, typ A15, Globex kruhov,ý Js 500, SMC

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0496, ze dne 29.4.2011, typ A15, Gtobex čtvercov,ý Js 600x600, SMC

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0525, ze dne 27.9. 2ot2,typ 8125, Globex kruhov,ý Js 600,SMC

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0500, ze dne 16.8.2011, typ 8125, Gtobex čtvercov,ý Js 500x500,SMC

Certifikát Č. SK03 - ZSV - 0518, ze dne 29.5.2012, typ D400, Globex obdélníkový, Js 500x9oo,sMc
v provedení s 10 nerezov,ými šrouby je uzavřen pro kapa|iny a plyny

Certifikát č. sK03 - zsv - o462, ze dne 15.12.2010, typ D400 kruhový Js 600, SMC

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0496, ze dne 29.4.2011, typ A15, GIobex čtvercov,ý Js 600x600, výška rámu
85mm, protokol na vodotěsnost-plynotěsnost ČÍslo sHlN1705o1568ccM z 8. 5.2017, SMC

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0500, ze dne 16.8.2011, typ 8125, Globex čtvercorný Js 6O0x600, vrýška
rámu 85mm, protokol na vodotěsnost- p|ynotěsnost ČÍslo sHlN17o5o1688ccM z 8. 6. 2017, sMc

Certifikát Č. sK03 - zsv - 0507, ze dne 23.1.2012, typ D400, Globex čtvercový, Js 600x600, výška
rámu 100mm, protokol na vodotěsnost- plynotěsnost ČÍslo SHlN170601692ccM z2:-. 5.2ot7,
sMc

Protokol o zkouŠce Č. 80-14-0143 ze dne 13.3.2014, šachtový poktop třídy zatížení 8125 v Js
880x880 uzamYkatelný na nerez Šrouby, vyrobený z kompozitního materiálu SMC s protizápachovou
deskou, typ 8125

Protokol o zkouŠce L44OOO278, v zatížení 8125 Js 600x900 je vybaven 4 nerezov,ými šrouby a
těsněním, poklop je uzavřen pro kapaliny a plyny, materiál SMC

Protokol o zkouŠce t84ooo252l314, zatížení A15, B125, kruhový, ze dne 16.1o.2o18, materiál SMC,
vybaveno 3 nerez šrouby, poklopy jsou uzavřeny pro plyny a kapaliny
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Dle vyhlášky 252l2OO4 Sb. a vyhlášky en e.aóglzoos su.

Materiál SMC použitý u poklopů Globex je nehořlavÝ, protokot o zkoušce
AJHLl606006033FB ze 30.6.2016 zkušební ústav SGS

Reakce na oheň Bn_s2
Mareriál SMC PouŽitý u PoklopŮ Gtobex je datově prostupný v pásmu votně používaných

frekvencí a dosahu dte v,ýkonu vysílacího a přijímacího zařízení.

VYdaným Technickým zkuŠobným Ústavem Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2g2g/g,g2I24
PieŠťanY, Technická dokumentace výrobků je průběžně doplňována zprávami autorizované
osoby o vyhodnocení dohledu nebo kontroly.

Hartinkov 3. t,2020

Miroslava Šilberská
jednatel společnosti
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