
 

 

Prohlášení o shodě 
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 
Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s.; Úvalno 353; 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
 
Skupina: Systémová řešení 
Typ/Název: Balkony 
Výrobky: Opravná hmota na beton Výplň, S2802A ve všech modifikacícch,Hloubková penetrace NANO Tekutá 

lepenka 2K hydroizolace, Těsnicí pás S-T8, FX lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ FX, Flexibilní 
spárovací hmota, pás Fleecceband, Vyplňovací provazec, PU50FC, MS UNIFIX 

 
Popis a určení výrobku: 

Systémové řešení – Balkóny je ucelené systémové řešení pro balkóny. Aplikace jednotlivých komponent systému se 
provádí v souladu s požadavky uvedenými v jednotlivých technických listech výrobku. 
U systémového řešení – Balkóny je hodnocena odolnost klimatickým podmínkám při použití v exteriéru staveb a to 
po dobu 10 let. 

 
Uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky a odpovídá technické specifikaci a 
technickým normám, které byly použity při posouzení shody: ČSN EN 1348, ČSN EN 1848-2, ČSN EN 1849-2, ČSN 
EN1850-2, ČSN EN 1928, ČSN EN1107-2, ČSN EN 1109, ČSN EN 12311-2, ČSN 64 6223:1991/Z1, ČSN EN ISO 62, 
ČSN P 73 0600 a TN 05.04.02. 
 
Posouzení shody bylo provedeno v souladu s ustanovením § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:  

AO 204 TZÚS Praha, s.p. 
pobočka 0200 České Budějovice 
Nemanická 441 
370 10 České Budějovice 
 

AO 204 TZÚS Praha, s.p. 
pobočka 0100 Praha 
Prosecká 811/76a1 
190 00 Praha 9 - Prosek 
 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
 

Certifikát č. 020-044694 ze dne 15.06.2021 
Technická specifikace: Systémové řešení – balkóny č. 020-044692 ze dne 01.04.2021 
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 020-044693 ze dne 15.06.2021 
 

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za 
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů. 
 
v Úvalně, dne 15.06.2021 
Platnost osvědčení: 30.04.2024 

 
    Burda Václav 
    Manager technického rozvoje 

 
 


