ES VYHLÁSENIE ZHODY SMZ
Malty na vnútorné a vonkajšie omietky

LB Cemix, s.r.o.
prevádzka Čebín

Podľa § 14, odst. 1, písm. a) SMERNICE RADY 89/106/EHS
Výrobca : LB Cemix, s.r.o.
Adresa : Tovární ulice č.p. 36, 373 12 – Borovany, Česká republika
IČ
: 279 94 961
prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť,
že výrobky prevádzky 664 23 – Čebín, ČR podľa

EN 998 - 1 : 2003
Malty na vnútorné a vonkajšie omietky
Obyčajná malta na vnútornú/vonkajšiu omietku (GP)
Jadrová omietka strojová
Soklová omietka strojová
Cementový prednástrek
Jadrová omietka ručná
Jadrová omietka ručná jemná
Vonkajší štuk
Vonkajší štuk hrubý
Vonkajší štuk biely
Vonkajší štuk hrubý biely
Vnútorný štuk
Vyrovnávacia stierka multi
Sanačná omietka tepelno-izolačná
Sanačná omietka štuková
SUPERSAN hrubý
SUPERSAN jemný
Sanačná omietka podkladová WTA
Sanačný prednástrek WTA
Lepidlo špeciál
Lepidlo a stierkovacia hmota sivá
Brizolit prírodný
Jednovrstvová omietka strojová a ručná
Jednovrstvová omietka strojová a ručná biela

Ľahká malta na vnútornú/vonkajšiu omietku (LW)
Jadrová omietka ľahčená

Prefarbená malta na vonkajšiu omietku (CR)
Minerálna ryhovaná omietka
Minerálna zatieraná omietka
Minerálna ryhovaná omietka biela a farebná
Minerálna zatieraná omietka biela a farebná

Sanačná malta (R)
Sanačná omietka WTA
Sanačná omietka jednovrstvová

Tepelno izolačná malta (T)
Supertherm TO extra (kategória T 1)
Supertherm TO – jadrová omietka (kategória T 2)

určené pre stavebné použitie,
spĺňajú základné požiadavky EN 998 - 1 : 2003 Malty na vnútorné a vonkajšie omietky, Príloha ZA 1 a sú
za podmienok vyššie určeného použitia bezpečné. Pre výrobky nie sú výrobcom stanovené zvláštne podmienky
použitia výrobku.
Výrobca LB Cemix, s.r.o., Borovany prijal opatrenie na úrovni danej postupmi podľa EN ISO 9001 : 2001 a
požiadavkami na Systém riadenia výroby (FPC) uvedenými v EN 998 – 1 : 2003, ktorými zabezpečuje zhodu
všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami na stavby
podľa ustanovenia SMERNICE RADY 89/106/EHS.
Posúdenie zhody bolo realizované podľa § 13, odst. 3, písm. a), SMERNICE RADY 89/106/EHS s použitím
nasledujúcich dokladov :
Protokoly o skúške typu výrobku
vydané prevádzkovým laboratóriom LB Cemix, s.r.o., Borovany, prevádzka 664 23 – Čebín, ČR
Výrobca splnil požiadavky postupu preukazovania zhody podľa EN 998 - 1 : 2003, Príloha ZA 2.
Výrobok sa uvádza na trh s označením CE.
V Borovanoch dňa 25.01.2010
Oprávnený na jednanie za výrobcu LB Cemix, s.r.o., Borovany

……………………………………
Petr Semera
výrobno technický riaditeľ
LB Cemix, s.r.o., Borovany

