
Ó

s#hrt{ ffi, "

PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba Ao 216, 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.
AT VYROBKU

61C5a12013/0106

vydaný pro

výrobce:
CIDEM Hranice, a.s., ska|ní 1088, 753 01 Hranice | . Město, |Č 14617081

místo výroby:
Divize cETR|s' Nová u|.223 753 01 Hranice

stát původu výrobku:
česká repub|ika

V sou|adu s ustanovením $ 5a odst' 1 nařízení v|ády č' 163/2002 Sb.' kterým se stanoví technické
poŽadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení v|ády Č. 31212005 Sb. (dále jen ,,nařízení vlády
č. 163|2002 Sb',,), Autorizovaná osoba Ao 216 potvrzuje, Že u stavebního výrobku:

Protipožární stěnové konstrukce op|áštěné deskami cETRls

přezkouma|a podk|ady před|oŽené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku
a posoudi|a systém řízenÍ výroby výrobků výrobcem a zjisti|a, Že uvedený výrobek splňuje poŽadavky
stanovené technickými předpisy, které souvisejí se zákIadnÍmi poŽadavky uvedenými ve Stavebním
technickém osvědčenÍ č. S-216ic5al2013l0106 ze dne 27 . kvétna 2013 (dále jen 

''STo.').
Autorizovaná osoba Ao 216 zjisti|a, Že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovÍdá přís|uŠné technické
dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňova|y poŽadavky stanovené ve shora
uvedeném stavebním technickém osvědČení a odpovída|y technické dokumentaci podle $ 4 odst. 3.

NedÍlnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P.216lc5al2013l0106 ze dne 31' května 2013,
který obsahuje závěry zjišt'ování, ověřování, výs|edky zkoušek a zák|adní popis certifikovaného výrobku,
nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v p|atnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené ve stavebním technickém
osvědČení' na které by| uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby
výrobků výrobcem, vý razně nezměn í.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Gertifikát ě,216lC5al2010l0087 ze dne 31.05.2010' vydaný Ao 216.

Autorizovaná osoba Ao 2,16 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
systému řízenÍ výroby v místě výroby u výrobce pod|e $ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb'

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

V Praze dne 31. května 2013 . 
."n. ,",ij;;ft,i

ředite| PAVUS' a.s. - Ao 2u9,."

Posuzované v|astnosti certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu'



Druhá strana certifikátu výrobku č,. 216lc5al2013/01 06

P|atnost sTo č. S.216/C5a1201310106 je do 31. května 20,.6.

|t,,.'lLWf,
lng. Jaroslav Dufef 
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ředite| PAVUS, a.s. - {o 246
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S|edovaná /

dekIarovaná
vlastnost

Určená (poŽadavková) /

k|asifikační norma
PoŽadovaná /

dek|arovaná úroveň Zjištěno / k|asifikace
Posouzení
shody

Reakce na oheň Čsru rN 13561-t+A1 A1 -F
CETRIS desky A2-s1, d0

výrobky z minerá|ních v|áken A1
Sp|ňuje

PoŽární odolnost
ČsN EN 1364-1
Čsru ex 13501.2+A1

d|e výs|edků zkoušek dle výsledků zkoušek ') Sp|ňuje

Index Šíření
plamene po
oovrcnu

Čstl zg oaos i" = 0,0 mm / min Sp|ňuje

Odolnost proti
zatiŽenÍ rázem
měkkého a tvrdého
břemene

ČsN ze zoss d|e výs|edků zkoušek
nedoš|o k porušení výp|ně ani
k poškození jejího uchycení v rámu

Sp|ňuje

Druh konstrukční
části

Čstl zs 0810 (včetně
změny Z1, Z2)

DPl - DP3

Konstrukce s oce|ovým roštem 2)

DP1

Konstrukce s dřevěným roštem

DP2

Sp|ňuje

Zdravotni
nezávadnosl

Vyh|. č. 307l2o02sb'
Vvh|. MZ č. 6/2003 Sb.

Mezní index
hmotnostní aktivity
(l=0,5)

Mezní hmotnostní
aktivita
1226Ra=150Bq/kg)

zdravotně nezávadný
výrobek

Index hmotnostní aktivity

l=0.18t0.01
Hmotnostní aktivita

226Ra 
= 17 x2Bqlkg

zdravotně nezávadný výrobek

Sp|ňuje

Pozn..
1) Výsledky zkoušek požární odolnosti jsou uvedeny v protokolu o ceftifikaci č, P-21 6/C5ď201 3/01 06 ze dne 31 .05'201 3 a také

v přístušných ktasifikačnÍch protokotech a požárně klasifikačních osvědčeních'

Konstrukce druhu DP1 při splnění požadavků uvedených v Čsrv zg o81o, čt. 3'2.3, Při nesplnění těchto požadavkŮ je konstrukce

zatříděna jako konstrukce druhu DP2.
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