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AUToRlzoVANÁ osoBA é. 224
lnstitut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky ,763 02 Zlín,

Geská republika
Rozhodnutí o autorizacič. ?J2014 ze dne 10. března 2014

cERTlFlKÁT VÝRoBKU
č. 04 0761 V/Ao/f

V souladu s ustanoveními $5' odst. 2, nařízenívlády ě. 16312002 Sb., kteým se stanovítechnické poŽa-
davky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády Č. 31212005 Sb. a nařízení vlády 21512016
sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č.224 potvzuje, Že u stavebního výrobku

Trubky z polyetylénu PE í00 (FINATHENE Xs 10B, Eltex TUB í21 N 3000,
Eltex TUB 121 N 6000' Hostalen cRP í00)'.typ EGELEN@, EGEPLAST 90í0@
RCPru", EGEPLAST SLM@, EGEPLAST SLM@ DCT, EGEPLAST SLA@ Barrier
Pipe, EGEPLAST 3L Leak Control, EGEPLAST SLM@ 3.0, EGEPLAST SLM@
KKs, rozměrová řada d 25 mm _ d í600 mm, PN 6 až PN 25 pro rozvody
pitné vody' vody pro všeobecné účely, kanalizaění přípojky a stokové sítě

dodávaného na trh společností

GEREX Liberec, s. r. o.
Krokova 29314,460 07 Liberec, česká republika
Dlč: cz25474901

z místa výroby
EGEPLAST Werner Strumann GmbH Co.KG
Robert-Bosch-Str. 7, D48268 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, kon-
kretizované v určené normě čsru eru Bo 1220'|-2.
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, Že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumen-
taci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly poŽadavky stanovené shora uvedenými
technickými normami a odpovídaly technické dokumentaci podle $4, odst. 3' NV 163'
Certifikát bylvydán na základě Závěrečného protokolu č. 79350í6í612017 ze dne 08. 1'1 .2017, ktený
obsahuje závéry zjišt'ování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku' nezbytný pro jeho
identifikaci.
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené v technických předpi-
sech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobnÍ podmínky
v místě výroby čizpŮsob kontroly výrobkŮ výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsícŮ dohled nad řádným fungováním
kontroly výrobkŮ, odebírá vzorky výrobkŮ, zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku od-
povídají technické normě podle ustanovenÍ uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizo-
vaná osoba č. 224 zjistí nedostatky' je tento certifikát.
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,#"(Nahrazuje certifikát č.04 0761V/Ao/e ze dne představitel Autorizované osoby č. 224


