
)ARAMO

Es vYHLÁsENlE zHoDY

číslo: í

vzhode s $ 13 zákona ě.2211997 Sb., o technických poŽiadavkách na výrobky a ozmene a doplneniu
niekto4ých zákonov, vo znení zákona č' 71|2000 Sb., a zákona č,' 1o2t2oo1 Sb., žakona č. 205/2002 Sb. a
zákona č,. 22612003 Sb. a $ 5 odst. (4) nariadenia vlády č' 19o12oo2 Sb., ktoým sa stanoví technické
poŽiadavky na stavebné výrobky označované CE.

Výrobca vyh|asuje a potvrdzuje na svoju vý|učnÚ zodpovednosť, Že pre uvedený stanovený výrobok bolo
vykonané posÚdenie zhody v|astností s poŽiadavkami technických predpisov.

V-ýrobca: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice
lČ: 48173355
DlČ: cz48173355

Stanovený výrobok: Asfaltová modifikovaná zálievka MoZAL Ts

Triedy a Úrovne v|astností: Zá|ievka za horka typu N2
Penetrácia kuŽe|'om pri25 .C 50 aŽ 90

Podmienky pouŽitia výrobku: Zalievanie škár cementobetónorných vozoviek a plÓch (napr. |etiskových,
popr. iných pojazdných, parkovacích a odstavných plÓch). Adhezná náterová hmota PARASTíCK.
Roztavenív zariadeniu s nepriamym ohrevom na tep|otu 180 až2oo "c.

Použ1tÝ spósob posú.denia zhody: Posúdenie zhody bo|o vykonané podta S 5 odst. (1) nariadenia v|ády
Ó. 19012002 Sb. a $ 12zákonaě.2211997 Sb., vo zneníneskorŠích predpisov.

ldentifikaění údaje dokladov o skúškach a posúdenia zhody:
Certifikát výrobku č. 01 0827 YlAola zo dňa 26.10.2004 vydaný: |TC Z|ín

vydaný: TUV NoRD
vydaný: PARAMo, a.s.
vydaný: PARAMo, a.s.
vydaný: lTC Z|ín
vydaný: |TC Z|ín
vydaný: |TC Z|ín

Ceftifikát systému akostič. 04 100 960 198 zo dňa 4.7 '2006

Záverečnýprotokolč.1. 3a350035212004 zodňa26.10.2004
Skúšobný protokol č.j. 462500504101 zo dňa 19.6'2007

zo dňa ,|8'7.2007

zo dňa 6.6.2006
zo dňa 21.5.2006

Protokol o skÚške č.70711
Protokol o skÚŠke typu č.60606
S kú šob n ý protokol č.j. 46250037 81 01

Te|.: 46 68 10 í'|í' far 46 63 35 0í9
|č: 48173355, D!č: cz48í73355
www.patamo.cz' param@paÍamo.qz

PARAMo' a.s., Přerovská 560' 530 06 Pardubice
zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde
v Hradci KÉlové, oddiel B' v|ožka 992.

Prehřad harmonizovaných technic|aých noriem, európskych technických schvá|ení lebo urěených
noriem, so ktonými je stanovený výrobok v sútade:

čsH en 1p118-1 Zá|ivky a v|ožky do spár - ěast í: Specifikace pro zálivky za horka

Výrobca pofurdzuje, Že vlastnosti stanoveného výrobku splňujú zák|adní poŽiadavky podÍa prílohy č. ,t
nariadenia v|ády č. 19012002 Sb., poŽiadavky uvedených technických predpisov, Že výrobok 

-je 
za

podmienok obvyk|ého, výrobcom určeného pouŽitia, bezpečný a Že prija| opatrení, ktonými zabezp.eěu;e
zhodu vŠetkých výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými poŽiadavkami'

V Pardubiciach. dne 18.7.2007

generálny riaditeÍ PARAMO, a.

. / b

-  , r -
t-c r
lí

i ' : t  \ i ' ( r \ \ l i l i  I

Člex sxuplt.tY uNtPETRoL


