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Rozhodnutí o autorizacič.2/2014 ze dne 10. března 2014

cERTIFlKÁT VÝRoBKU
č. í0 0953 V/Ao/b

V souladu s ustanoveními $5, odst. 2, nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteým se stanoví technické
noia!1v]<y n-a vybrané stavební výrobky, ve znění Ňařízení vlády č. 312t2óo5 Sb' a nařízení vlády
č. 21512016 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvzuje, Že u stavebního výrobku

Trubky z polyetylénu PE íoo (FINATHENE xs ío B, Eltex TvB 121 N 3ooo,
Eltex TUB í21 N 6000, Hostalen cRP 100), typ EGELEN@, EGEPLAST 9oío@
RGplus, EGEPLAST sLM@ RCplus, EGEPLAšT sLM@ DcŤ, EGEPLAST sLA@
Barrier Pipe, EGEPLAST 3L Leak control, d 25 mm _ d 630 mm, SDR í1,
sDR 17 (17,6| pro rozvody topných plynů uložené v zemi (topné plyny: zemní
PlYn, svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu)

dodávaného na trh společnostÍ

GEREX Liberec, s. r. o.
ř-Lo* isiti,;6ó ó' liň"r"", česká republika
Dlč: cz25474go1

z místa výroby
EGEPLAST Werner Strumann GmbH Co.KG
Robert-Bosch-Str. 7, D-48268 Greven, SRN

přezkoumala předloŽené podklady, provedla poČáteční zkouŠku typu výrobku na vzorku a posoudila
způsob kontroly výrobků a zjistila' Že uvedený výrobek splňuje základnÍ poŽadavky nařízení vlády,
konkretizované ve stavebním technickém osvědčeníč. STo _ Ao 224 -293t2o1otb'
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, Že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické doku-
mentaci a zabezpečuje, aby lnýrobky dodávané na trň splnovaty pózadaviy stanovené shora uvede-
ným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle $4, odst. 3'
Certifikát bylvydán nazákladě Závěrečného protokolu Č. 79350í49812016 ze dne 29.11. 2016, ktený
obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro 

'1e_
ho identifikaci.
Tento Ceftifikát zŮstává v ptatnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických před-
pisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byt uveden'odkaz, nebo výrobnÍ poaminxy
v místě výroby čizpŮsob kontroly výrobkŮ výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č' 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícŮ dohled nad řádným fungováním
kontroty výrobkŮ, odebÍrá izorxy výrobkŮ, píovádí jejich zkoušky a posuzuje, zaa iástnoitřiy,ióniti,
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odpovídají stavební m u tech nické mu osvědčenÍ
zení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224
certifikát'

Vydáno ve Zlíně:
Změna b'):

$5' odsÍ. 5, výše uvedeného naří-
oprávněna zrušit nebo změnit tento

26-11-2010
29-',11-2016 ^'ř"^0u4

RNDr. Radomír Čevelík l
představitel Autorizované osoby č 224 i'l
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1,ý(Nahrazuje certifikát č. 10 0953 VIAola ze dne


