PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
v souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č
215/2016 Sb. (NV 163)
Dovozce
 obchodní jméno:
PROFI SPOJKY s.r.o.
 sídlo:
Hostivařská 497/34, 102 00 Praha 10
 IČO:
24682462
Výrobek
 název: Polypropylénové (BOREALIS BA160E-8229, černý) mechanické kompletační prvky pro
spojování potrubních systémů z polyetylénu pro tlakové rozvody pitné vody, včetně přechodů
 typ: svěrné spojky „PLASSIM“ a „PLASSIM UNIFIT“
Zahraniční výrobce
 obchodní jméno:
Plas-Fit LTD
 sídlo:
Bar-Lev Industrial Park, P.O.BOX 8 D.N.MISGAV, 2015600, Israel
Popis a určení výrobku:
Plassim mechanické svěrmé spojky
 d 16 mm – d 63 mm, PN 16
 d 75 mm – d 160 mm, PN 10
Plassim Unifit univerzální svěrný přechod na trubky z jiných materiálů (například PVC, olovo, měď, ocel)
 d15 – 21, 21 – 27, 27 – 35 mm, PN 16
 Přestavbovou sadu je možno použít místo svěrného konce v rozměru 25, 32 a 40 mm
Výrobek je určen pro tlakové rozvody pitné vody.
Spojky jsou vhodné i pro použití do země, bez nutnosti další izolace.
Výrobek splňuje požadavky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. jako výrobek přicházející do přímého styku
s vodou.
Seznam použitých předpisů:
 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Použitý způsob posouzení shody:
 postup podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody
 obchodní jméno:
Institut pro testování a certifikaci, a. s.
 sídlo:
třída Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín-Louky
 autorizovaná osoba:
AO 224
 rozhodnutí o autorizaci:
č.2/2014 ze dne 10. března 2014
 certifikát:
č. 11 0039 V/AO/e ze dne 25. 9. 2018
 stavební tech. osvědčení:
STO-AO 224 – 311/2011e ze dne 19. 9. 2018
 závěrečný protokol:
č. 7935 01270/2014 ze dne 30. 1. 2014
Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů specifikovaného/ných v tomto prohlášení
jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č.
312/2005 Sb. a Nařízení vlády č 215/2016 Sb. (NV 163), že výrobek je za podmínek obvyklého (příp.
výrobcem/dovozcem určeného a při dodržení montážního návodu) použití bezpečný a že byla přijata
opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky.
V Praze dne 1. 1. 2019
Ing. Eva Hilbertová
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