Prohlášení o shodě podle § 13 zákona č. 22/97 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 Nařízení vlády
č.163/2002 Sb., a dle ČSN EN 45014.
List č.1
Počet 2

1) Výrobce výrobku
ROKOSPOL a.s.
Dolní Valy 893
688 01 Uherský Brod
DIČ: 338-25521446
IČO: 25521446

2) Identifikační údaje výrobku
Rokofinal
Místo výroby:

ROKOSPOL a.s.
Kaňovice č. 102
Biskupice u Luhačovic
763 41
IČO 25521446

3) Popis a určení výrobku
Stavební tmely se používají ke tmelení minerálních povrchů, zejména omítek a sádrokartonu.
Ostatní údaje k jednotlivým výrobkům jsou uvedeny v:
Údajových listech (Technisches Merkblatt) - popis výrobku,
oblast použití, technická data (např. vydatnost, viskozita, obsah pevných částic, způsob
nanášení, zasychání a ředění.
(Příloha 1)
Podniková norma

(Příloha 2)

Certifikát systému jakosti podniku ISO 9001 - č. C-0036/99
(Příloha 3)
(Prohlášení o shodě k výrobku Rokofinal -List č. 2)

Certifikát Stavební technické osvědčení číslo 06-6199 tmele Rokofinal
vystavený dne 9.11.99.
(Příloha 4)
Certifikát číslo 06-6478 tmele Rokofinal
vystavený dne 9.11.99.
(Příloha 5)
4/ Způsob použitého způsobu posouzení shody uvedených výrobků v odst. 2) byl proveden vstupní kontrolou OŘJ firmy ROKOSPOL a.s. za použití kontrolních metod dle ČSN ISO
2409, ČSN ISO 2178, ČSN ISO 6988, ČSN 038131, ČSN 038101 apod., způsobem
dle § 5 nařízení vlády č. 178/1997 ve Zkušebním ústavu ZÚS Technický a zkušební ústav
stavební Praha, autorizovaná osoba č. 204., IČO 000 15679

5)Výrobce prohlašuje, že veškeré jím distribuované výrobky (dle odst. 2) splňují
požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., dle zákona č.71/2000
Sb.,
zákona č.102/2001 Sb. a §13 nařízení vlády č. 163/2002.
Firma ROKOSPOL a.s. přijala opatření v oblasti výroby a kontroly jakosti,
kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací
a se základními požadavky. Firma ROKOSPOL a.s. je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001
č. C-0036/99.
Obsah škodlivých látek dle zákona č.157/98 Sb. a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle
odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.
Výrobce firma ROKOSPOL a.s. rovněž prohlašuje, že výrobky dle odst. 2 jsou
za obvyklých podmínek bezpečné.

V Kaňovicích 19.5. 2004
Kaňovice 577 110 117

Ing. František Buráň
ved. obchodního úseku

