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PavÚs

PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba Ao 2í6, Notifikovaná osoba 1391

Prosecká 412174,190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č.46/2006 ze dne 22' listopadu 2006

CERTIF K
21

I

č.
ÁT VÝRoBKU

61C5a1201210168

vydaný pro

výrobce:

C|DEM Hranice, a.s., Ska|ní 1088, 753 01 Hranice | . Město, |C: í46 17 081

místo výroby:
Divize cETRls, Nová u|.223 753 01 Hranice

stát původu výrobku:
Česká repubIika

Vsouladu s Ustanovením $ 5a odst. 1 nařízení v|ády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovÍ technické

poŽadavky na vybrané stavébni výrobky, ve znění nařízení v|ády č' 31212005 Sb. (dále jen ,,nařízení v|ády
,č 

163l2oó2Sb..;;, Autorizovaná osoba Ao 216 potvrzuje, Že u stavebního výrobku:

Protipožární obk|ad oce|ových konstrukcí
cementotřískovými deskami cETRIS-

přezkouma|a podk|ady předloŽené výrobcem, provedIa počáteČní zkouŠku typu výrobku na vzorku

á óosouoila sýstém rizeňi vyrooy vyróot<r:r výrobcem a zjistila' Že uvedený výrobek sp|ňuje poŽadavky

stanovené technickými predpisy' t<iere souúisejí se zákIadními poŽadavky uvedenými ve Stavebním

technickém osvědČení č. S.216ic5at2O12l0168 ze dne 21' zářÍ 2012 (dá|e jen 
''STo..).

Autorizovaná osoba 
^o 

216 zjisti|a, Že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá přís|uŠné technické

dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, sp|ňova|y poŽadavky stanovené ve shora

uvedeném stavebnÍm technlckém osvědčeňi a odpovída|y technické dokumentaci podle $ 4 odst' 3

Nedí|nou součásti tohoto certifikátu je ProtokoI o certifikaci č, P-216tC5at2012l0168 ze dne 25. září 2012'

který obsahuje závěry zjiŠt'ování, oúěrování, výs|edky zkouŠek a zák|adní popis certifikovaného výrobku,

nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené ve stavebním technickém

osvědčení' na které by| uveden odt<az, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízenÍ výroby

výrobků výrobcem, výrazně nezměn í.

Tento certifikát nahrazuje a ruší certifikát é.216tC5al2ooglo,.22 ze dne 25.09.2009, vydaný Ao 216.

Autorizovaná osoba Ao 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců doh|ed nad řádným fungováním

systémuřízenívýrobyvmístěvýrobyuvýiobcepod|e$ 5anařízenív|ádyč' 163/2002Sb.

Pokud Autorizovaná osoba Ao 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zruŠit nebo změnjt tento certifikát.

I
-f'

,..i;!^,,,.'.ň.,e i"ť4
,lng. Jaroslav Dufek

ředite| PAVUS, a.s. _ Ao 2'16
V Praze dne 25. zářÍ 2012

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu'



Sledovaná /

dekIarovaná v|astnost
Určená (poŽadavková) /

k|asifikační norma
Požadovaná /

dek|arovaná úroveň Zjištěno / klasifikace Posouzení
shody

PoŽárni odo|nost
Čsru p ENV 13381-4
Čsn rn 13501-2+A1

R15-R240
d|e vÝs|edků zkouŠek dimenzační tabuIkv Sp|ňuje

Třída reakce na oheň
Čsru rn |So 1182
ČsN rN lso 1716
ČsN rru 13501-'t+A1 d|e výs|edků zkouŠek

42 - s1,d0 Sp|ňuje

Index Šíření p|amene
po povrchu

ČsN zs oazz
Čstrt zg oaos d|e výs|edků zkoušek

cementotřískové desky
CETRIS

i" -- 0,00 mm/min

omítka RUDICoLoR a
BAYOSAN

i= = 0.00 mm/min

Splňuje

Uvo|ňování
nebezpečných látek Zákon č' 356/2003 Sb. zdravotně nezávadný

výrobek
zdravotně nezávadný
výrobek Sp|ňuje

Pozn.,:,, Klasifikace jsou uvedeny v Protokolu o certifikaci č. P-216/C5a/2uau68 a v protokolu o klasifikaci
č. F/REs-cR-038-1 1 -AU Ps
Klasifikace platí pro následujícÍ aplikace konečných použití:

. rozmezí celkové tloušťky požámě ochranného materiálu 10 mm až 72 mm

. rozmezí součinitele průřezu ocelových prvkŮ 44 m-, až 440 m-I

. rozmezí návrhových teplot 350.C až 750 "C

. maximální doba požámí odolnosti 240 min

. aplikovatelnost na ocelaé profily otevřené profily l, H a
pravoÚhlé a kruhové uzavřené profilv

Druhá strana certifikátu výrobku ě. 216lc5al2012l0,|68

Platnost sTo č. S.216/C5a1201210168 je do 30. záři 2015.

..1 '7;/.li, ./,l,L{(t-ý(..^,
,

Ing. Jaroslav Dufek '
řediteI PAVUS' a.s. - Ao 216


