
 

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 – Třebonice, tel. (+420) 257 257 400, fax (+420) 
IČ: 25821903, DIČ: CZ25821903  Zápis v OR u 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5

ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zm
ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
stavební výrobky označované CE, ve zn
 
Firma CEMEX Czech Republic, s.r.o.
IČO 25821903, výrobní závod 

prohlašuje na svou výlučnou odpově

Pot

vyráběný v pevnostních t

určený pro vnit

splňuje základní požadavky podle na

� ČSN EN 13 813:2003 Potěrové materiály a podlahové pot
požadavky 

 
Výrobky jsou za podmínek dodržení výše ur
 
Výrobce přijal opatření, kterými zabezpe
základními požadavky. 
 
Posouzení shody bylo provedeno podle §5 na
ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. a v souladu se sm
CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS s použitím následujících doklad

� Počáteční zkoušky výrobku č

� Certifikát systému managementu kvality 
dodání čerstvého betonu, pot
produktů, vydaný dne 14.3.2011
1.3.2013 

� Vyhláška č. 307/2002 Sb. SÚJB o radia
 

Seznam dalších technických specifikací použitých pro prokazováni shody:

� Technický list  AnhyLevel,12

� Všeobecné prodejní a dodací podmínky, 2/20
 
 
 V Praze dne 16.3.2011   

   

 
ebonice, tel. (+420) 257 257 400, fax (+420) 257 257 480, www.cemex.cz

: CZ25821903  Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171627 
, č. ú. 5020017857/5500 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopln
řízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

ované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb.

CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4 Praha 5 – Třebonice 

 
DĚČÍN 

 
nou odpovědnost, že výrobek: 

 

Potěrový materiál ze síranu vápenatého 

(anhydritový potěr) 

obchodní značka 

ANHYLEVEL 
 

pevnostních třídách CA-C20-F4, CA-C25-F5, CA-30-F6 

ený pro vnitřní použití ve stavbách jako litý samonivelační potěr 
 

uje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., konkretizované v: 
 

SN EN 13 813:2003 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály 

Výrobky jsou za podmínek dodržení výše určeného použití bezpečné. 

ení, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a 

Posouzení shody bylo provedeno podle §5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.,v platném znění  v návaznosti na 
. 22/1997 Sb. a v souladu se směrnici 89/106/EHS (směrnice O stavebních výrobcích 

rnice 93/68/EHS s použitím následujících dokladů: 

výrobku č.: 1/71/2008/CA20, 2/71/2008/CA25, 3/71/2008/CA30 

managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 č. QMS-2648/2010
betonu, potěrů, malt pro zdění, potěrových materiálů, znač

14.3.2011 certifikačním orgánem č. 3024 Stavcert Praha, spol s.r.o.

. 307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb

Seznam dalších technických specifikací použitých pro prokazováni shody:  

12/2010 

Všeobecné prodejní a dodací podmínky, 2/2011 

     Milan Fenyk
   Představitel managementu kvality

257 257 480, www.cemex.cz 
 

 a doplnění některých zákonů 
. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

. 128/2004 Sb. 

F6  

ěr 

rové materiály – Vlastnosti a 

ných na trh s technickou dokumentací a 

ění  v návaznosti na 
rnice O stavebních výrobcích - 

2648/2010 pro výrobu a 
, značkových a speciálních 

Stavcert Praha, spol s.r.o., s platností do 

. 499/2005 Sb 

Milan Fenyk 
edstavitel managementu kvality 


