KOELNER S.A.
ul. Kwidzyńska 6
PL 51-416 Wrocław; NIP 895-16-87-880
tel. (071) 326 01 00, 326 01 12, fax. 071-372 61 11
e-mail: info@koelner.pl; www.koelner.pl

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES
Č. EC/02.001/2010
1. Název a adresa výrobce stavebního výrobku:
KOELNER SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polsko
2. Název, popis a charakteristika stavebního výrobku:






Obchodní název:
• Plastové příchytky KOELNER KI-10 a KOELNER KI-10M
Druh výrobku:
• Plastové příchytky pro montáž izolační vrstvy zateplení vnitřních stěn na zděném a betonovém podkladu
Rozsah indexů:
• od KI-070 do KI-220
• od KI-070M do KI-260M
Materiály:
• příchytka: polypropylén PP
• hřeb:
o hřeb vyrobený z polyamidu (PA) armovaného skleněným vláknem (GF) - pro KI-10
o ocelový pozinkovaný hřebík s plastovým povlakem (PA+GF) - pro KI-10M

Příchytky KI-10 a KI-10M mohou být použity spolu s přítlačnými talíři typu KOELNER KWL-90, KWL-110, KWL-140
3. Určené použití a rozsah použití stavebního výrobku:
Příchytky jsou určené k použití pro upevnění, pro která budou splněné požadavky týkající se bezpečnosti použití ve
smyslu zásadního požadavku číslo 4 Směrnice Rady 89/106/EHS.
Příchytky se musí používat jen jako vícebodové upevnění při montáži lepených složených systému zateplení s
úpravou povrchu omítkou (ETICS) dle směrnice ETAG 004 na zděném nebo podkladu. Podklad musí být z betonu třídy
nejméně C12/15 a nejvíce C50/60 nebo zděný z plných keramických cihel. Příchytky musí být použité v souladu s
technickým projektem zpracovaným pro daný stavební objekt, s dodržením platných norem a předpisů, technickým
schválením a pokyny výrobce.
4. Technická specifikace:
Evropské technické schválení ETA-07/0291; Ústav stavební techniky, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
5. Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:
Dle Evropského technického schválení ETA-07/0291
6. Název a číslo notifikované certifikující osoby:
Ústav stavební techniky, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa; Notifikace č. 1488
7. Číslo, datum vydání a název orgánu vydávajícího certifikát Podnikové kontroly výroby (ZKP)
Č. 1488-CPD-0123/Z; 11-09-2008; Ústav stavební techniky; PL 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Prohlašuji s plnou odpovědností, že výrobky vyjmenované v bodě 2 tohoto dokumentu a uváděné do
obratu společností KOELNER SA jsou shodné s technickou specifikací uvedenou v bodě 4

Wrocław, 28-07-2010
………………………………
(místo a datum vystavení)

Zmocněnec pro Kvalitu
mgr inŜ. Andrzej Owczarek
……..………………………………….
(jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby)

Firma zaregistrovaná v registru podnikatelů u Obvodního soudu pro Wrocław-Fabryczna VI. Hospodářské oddělení
Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000033537. Základní kapitál: 32.560.000,00 PLN plně splacený.

