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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb.  
a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění 

 
 
 
Výrobce, dovozce: 
BAUMIT, spol. s r.o.  DIČ: CZ48038296 
Průmyslová 1841 
250 01 Brandýs nad Labem 
 
 
 

potvrzuje  na svou výlučnou odpovědnost, že na níže uvedeném stavebním výrobku 
 
 

Baumit Baumacol silikonový tmel (Baumit Baumacol Silikon) 
 
 

určeném jako trvale pružný silikonový těsnicí tmel pro sanitární použití 
 

 
 

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem posouzení 
shody  

 
a   p r o h l a š u j e , 

 
že výše uvedený výrobek splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované příslušnými 
technickými listy výrobků a je za podmínek použití uvedených v příslušných technických listech, popř. v příslušném 
technologickém předpisu, bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výroků uváděných na 
trh s technickou dokumentací a s postupy podle ČSN EN ISO 9001:2009.  
 
 
Dodatečné posouzení shody bylo provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb., § 12 odst. 4 písm. f a podle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb, § 5 s použitím  těchto dalších dodatečných dokladů: 
Stavebně technické osvědčení č. 010-025291 ze dne  20.10. 2009 
Certifikát  č. 204/C5/2009/010-025293 ze dne 27.10. 2009 
vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovanou osobou  č. 204, Prosecká 76, Praha 9, 
IČO 00015679. 
 
 
V Brandýse nad Labem,  dne  27. října 2009 
 

Ing. Petr Lorenc 
manažer jakosti 


