PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Vydané podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů v platném znění a §2 a §3 nařízení vlády č. 163/2002.Sb. ve znění
nařízení vlády č.312/2005 Sbírky zákonů České Republiky.
Společnost Arla Plast s.r.o. prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený
stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.
Výrobce:
Arla Plast AB, 590 30 Borensberg, Švédsko, VAT nr.: SE5561131261101
Stanovený výrobek:
Plné polykarbonátové desky Makroclear, Makrolife, Colorado a Saphir,
různých barevných odstínů, struktur a rozměrů.
Výrobek určen pro:
Plné polykarbonátové desky Makroclear, Makrolife, Colorado a Saphir jsou určeny pro použití v
exteriéru i interiéru v občanské a průmyslové výstavbě. Desky nacházejí použití pro novostavby i pro
rekonstrukce průmyslových, správních, sportovních a zemědělských objektů, zasklení přístřešků,
pasáží, bazénů, výplně balkónů, výplně střešních světlíků, protihlukové stěny, zastávky hromadné
dopravy, bezpečnostní zasklení strojů a výrobních linek apod.
Použitý způsob posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.
312/2005 Sb.
Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody:
ISO 9001:2015 approval date 14. 10. 2016
ISO 14001:2015 approval date 14. 10. 2016
AFS 2001:1 approval date 14. 10. 2016
REACH 15. 3. 2013
Product Handling Information: 28. 6. 2011
ČSN 73 0863, Protokol o zkouškách šíření plamene po povrchu stavebních hmot, 19. 5. 2009
EN 13501, Reaction to fire classification 12. 12. 2008
Technical Approval IBDiM, No.: AT/2007-03-2247
Certificate No.: 01/04 PP
Hodnocení vlastností polykarbonátových desek Makrolife pro protihlukové clony, CSI, Zlín, 1. 10. 2009
Arla Plast s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sbírky zákonů České Republiky a že výrobek je
za podmínek obvyklého použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech
výrobků uváděných na trh s technickou dokumentaci a se základními požadavky.

V Kadani dne 23. 11. 2016

Ing. Tomáš Jón
ředitel společnosti
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