
Prohlášení o shodě 

 

 

 

výrobku s požadavky technických předpisů a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody (podle § 13 Zákona č. 
22/1997 Sb. a §13 Nařízení vlády č.312/2005 Sb. v platném znění) 
 

a) Identifikační údaje o výrobci/dovozci 
 
Obchodní jméno:  INVA Building Materials.r.o. 
    Bečovská 1027/20, Praha Uhříněves, 104 00 
IČ:    41084772 

 
Název výrobku: BIOSAN FORTE 
 Typové označení (ČSN 49 0600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S 

 
b) Popis a určení výrobku 

Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu v interiérech (třídy ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1,2) i v exteriérech (třída ohrožení 3); do exteriérů 
může být použito dřevo chráněné povrchově BIOSAN FORTE, pokud je následně vhodným způsobem ošetřeno 
proti tvorbě povrchových trhlin nebo dlouhodobým máčením bez další ochrany s průnikem podle ČSN EN 351-
1, není určen k impregnaci dřeva trvale zabudovaného do země nebo vody (třída ohrožení 4). 

 
c) Údaj o použitém způsobu posouzení shody 

Shodu posuzoval Institut pro testování a certifikace, a.s., Zlín, AO č.224. Při posuzování shody byl brán zřetel na 
systém řízení jakosti certifikovaný u výrobce v rozsahu ISO 9001, tuzemské a zahraniční certifikáty výrobce a 
dovozce Certifikát výrobku č. 13 0442 V/AO/a ze dne 30. 6. 2015, Stavební technické osvědčení č. STO – AO 224 
– 530/2013/a ze dne 30. 6. 2015, Zpráva o dohledu č. 343504895/2015 ze dne 30. 6. 2015, vydané Institut pro 
testování a certifikace, a.s., posouzení dle zákona č.356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích, bezpečnostní a technické listy výrobku. 

 
d) Seznam technických předpisů 

ČSN 49 0600-1 
 

e) Údaje o autorizované osobě 
Obchodní jméno:   Institut pro testování a certifikace, a.s. 
Sídlo:    Tř. T. Bati 299, 764 02 Zlín 
Identifikační číslo:   IČO 47910381 

 
f) Potvrzení výrobce (dovozce) 

Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky a jejich vlastnosti splňují požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
v platném znění z 13. 7. 2005, a že byla přijata opatření zajišťující shodu výrobku s technickou dokumentací a se 
základními požadavky. Dále prohlašujeme, že výrobky jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné. 

 
 

g) Odpovědná osoba 
Datum a místo vydání prohlášení: V Praze dne 2. 5. 2016 
Jméno a funkce odpovědné osoby: Karel Svoboda, produktový manažer 

 
 

Podpis:  


