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CERTIFIKAT
I

VYROBKU

c. 204/C5/2009/030-041649

I

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 narízení vlády C. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znení narízení vlády C. 312/2005 Sb., autorizovaná
potvrzuje, že u stavebního výrobku

osoba

OPATAL,OPADUR
Žárovzdorné výrobky tvarové vysocehlinité
klasifikacní znaky podle CSN EN ISO 10081-1:

HA 45, HA 55, HA 75, HA 85, HA 95, HA 98

výrobce/žadatel:

P-D Refractories CZ, a. s.
IC:

adresa:
výrobna:
IC:

adresa:
zakázka:
prezkoumala podklady predložené
systém rízeni výroby a zjistila, že

16343409
67963 Velké Opatovice, Nádražní 218

P-D Refractories CZ, a.s.
16343409
67963 Velké Opatovice, Nádražní 218
Z030 04 0097
výrobcem,

provedla

• uvedený výrobek splnuje požadavky související
stanovené stavebním technickým osvedcením:
STO C. 030 - 041 647 ze dne 2. ríjna 2009

pocátecní

se základními

zkoušku

typu výrobku

požadavky

na vzorku a posoudila

výše uvedeného

narízení

vlády

• systém rízení výroby odpovídá príslušné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby výrobky uvádené na trh
splnovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvedcením a odpovídaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného narízení vlády.
Nedílnou soucásti tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace C. 030 - 041 648 ze dne 5. ríjna 2009, který obsahuje závery
zjištování,
overování a výsledky zkoušek, základní popis a popr. zobrazení certifikovaného
výrobku nezbytné pro jeho
identifikaci.
Tento certifikát zustává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém
uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v míste výroby ci systém rízení výroby výrazne nezmení.

osvedcení,

na které byl

Autorizovaná osoba provádí nejméne jedenkrát za 12 mesícu dohled nad rádným fungováním systému rízení výroby v míste
výroby, odebírá vzorky výrobku v míste výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu
osoba zjistí
technickému
osvedceni podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného narízení vlády. Pokud autorizovaná
nedostatky, je oprávnena zrušit nebo zmenit tento certifikát.

Plzen 2009-10-05
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