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SK - CERTIFIKÁT ZHODY
SK03 - ZSV - 0232
V sÚlade zo zákonom c. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znenÍ neskorších predpisov
a vyhlášky MVRR SR C. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujÚ skupiny stavebných výrobkov s urcenými
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní znaciek zhody v znení vyhlášky C. 119/2006
Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok
Medené

róry bezšvové

typ SANCO, WICU, WICU-EXTRA,
WICU-FLEX,
CUPROTHERM,
COPATIN,
Q-Tec
(špecifikácia variantov a úcel použitia sú uvedené na druhej strane certifikátu)
uvádzaný na trh výrob com
KM EVROPA METAL AG
Klostenstrasse 29, D-49023 Osnabriick, Nemecko
a vyrábaný vo výrobni
KM EVROPA METAL AG
Klostenstrasse 29, D-490230snabriick,
Nemecko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku
odoberaných vo výrobni v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický
skÚšobný Ústav Pieštany, š.p. vykonala pociatocné skÚšky typu urcených vlastností výrobku, pociatocnÚ
inšpekciu výrobne a vnÚtropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie
a schval'ovanie vnÚtropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobni, na trhu
a1ebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem
STN EN 1057: 2000, STN EN 12449: 2003, STN EN 13348: 2003, STN EN 13349: 2003
Nariadenie vlády Slovenskej republiky c.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
urcenÚna l'udskÚspotrebu a kontrolu kvality vody urcenej na l'udskú spotrebu
Výnos MP SR a MZ SR C. 1799/2003-100 - Potravinový kódex SR
týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré
majÚvplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spÍna všetky predpísané
požiadavky.
Tento certifikát, vydaný prvýkrát dna 07.11.2006 ostáva v platnosti pokial' sa podmienky
ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobni alebo vnútropodnikovej kontroly
významne nezmenia.
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