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TECHNICKÝ A ZKUŠEBNí ÚSTAV STAVEBNí PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laborator, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikacní orgán, Inspekcní orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 19000 Praha 9, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ C. 29/2006 ze dne 30. 8. 2006

Pobocka 0200 - Ceské Budejovice
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CERTIFIKAT VYROBKU
C. 204/C5/2007/020-019440

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 narízení vlády c. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technícké požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znení narízení vlády c. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního
výrobku

Polyuretanové lepicí tmely pro stavební materiály
typ / varianta: SikaBond T1, SikaBond T2, SikaBond T5, SikaBond T8, SikaBond T14, SikaBond T51,

SikaBond T52, SikaBond T52 FC, SikaBond T54, SikaBond T54 FC, SikaBond T55, SikaBond AT,
SikaBond AT Metal, SikaBond montážní lepidlo, SikaBond 541 W, SikaBond 542 W, SikaPrimer 3,

SikaPrimer 3N, SikaPrimer 21, SikaPrimer 35, SikaPrimer MB

žadatel:

Sika CZ, s. r. o.
49437151

Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
Sika Deutschland GmbH.

Kornwestheimer Str. 105, Stuttgart, SRN
Sika Ostereich GmbH.

Dorfstrasse 23, Bludenz - Bings, Rakousko
Z 020 06 0150

prezkoumala podklady predložené žadatelem, provedla pocátecní zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudíla
zpusob kontroly výrobku u žadatele a zjistila, že

• uvedený výrobek splnuje požadavky souvísející se základnímí požadavky výše uvedeného narízení vlády
stanovené stavebním techníckým osvedcením:

STO c. 020-015843 ze dne 3. 4. 2006

• zpusob kontroly výrobku u žadatele odpovídá príslušné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby výrobky
uvádené na trh splnovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvedcením a
odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného narízení vlády.

Nedilnou soucásti tohoto certífikátu je protokol o výsledku certífikace C. 020-015844 ze dne 11. 4. 2006 a zpráva o
dohledu C. 020-019439 z 3. prosínce 2007, které obsahují závery zjíštování, overování a výsledky zkoušek,
základní popís a popr. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identífikací.

Tento certifikát zustává v platností po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním techníckém
osvedcení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v míste výroby cí zpusob kontroly výrobku výrazne
nezmení.

Autorízovaná osoba provádí nejméne jedenkrát za 12 mesícu dohled nad rádným fungováním kontroly výrobku u
žadatele, odebírá vzorky výrobku, provádí jejích zkoušky a posuzuje, zda vlastností výrobku odpovídají stavebnímu
techníckému osvedceni podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného narízení vlády. Pokud autorizovaná osoba
zjísti nedostatky, je oprávnena zrušít nebo zmenit tento certífikát.

Osoba odpovedná za správnost tohoto certífikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Ceské Budejovice, 3. prosínce 200

v
Ing. Milan Pálka

zastupce vedoucího autorizované osoby 204


