
 

 

Prohlášení o shodě 
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 
Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
Výrobna: Den Braven Přerov 
  Kojetínská 3438 
  750 02 Přerov  
   
 
Typ/Název: Hydroizolace střecha S-T4 
 
Popis a určení výrobku: 
 

Jednosložková elastická hydroizolační hmota na bázi disperzních kopolymerů irčených pro opravy a 
rekonstrukce střešních krytin. Vhodnými podklady jsou beton, plechy, asfaltové a eternitové střešní 
krytiny, apod. 

 
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:  

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: 
ČSN 73 2577, ČSN 73 2578, ČSN 50 3602, ČSN EN ISO 7783, ČSN EN ISO 527-3, ČSN EN ISO 62, ČSN EN 
1931, ČSN EN ISO 12572, ČSN EN 13501-1 + A1, ČSN EN ISO 11925-2, Nařízení evropského parlamentu a rady 
(ES) č. 1907/2006, TN 05.02.03. 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: 

§ 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: 

AO 204 TZÚS Praha, s.p. 
Nemanická 441, 370 10 České Budějovice  
pobočka 0200 České Budějovice 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
Stavební technické osvědčení č.020-041428 ze dne 01.08.2019 
Protokol o výsledku certifikace výrobku č.020-041429 ze dne 20.08.2019 
Certifikát výrobku č. 204/C5/2019/020-041430 ze dne 20.08.2019 

 
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za 
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů. 
 
 
 
v Úvalně, dne 12.08.2019 
Platnost osvědčení: 31.09.2022 

 
 
 
    Václav Burda 
    Manager technického rozvoje 

 
 
 


