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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Sika® Pronto, Icoment® 520, Sikalastic® 150, Sikacrete® -213 F, Sika MonoTop-108 WaterPlug 

(Sika MiniPack WaterPlug), Sika MonoTop-109 WaterProofing (Sika MiniPack těsnicí malta), 

Sika MonoTop-110 QuickFix (Sika MiniPack rychloopravná malta), Sika MonoTop-111 

AntiCorrosion (Sika MiniPack ochrana výztuže), Sika MonoTop-112 MultiUse Repair (Sika 

MiniPack opravná malta), Sikagard® 750 Deco EpoCem 

Cementové malty 
 
 

 

 
Výrobce: Sika Osterreich GmbH., Dorfstrasse 23, Bludenz 67 00, Rakousko. 

Distributor: Sika CZ s.r.o., Bystrcká 36, Brno, 624 00, ČR. IČO: 49437151 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky, § 5 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 
215/2016 Sb. v platném znění 

 

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedené výrobky: 
 

určené pro: 

použití v pozemních a konstrukčních stavbách, podrobnější údaje viz technické listy jednotlivých 
materiálů 

 

splňují základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky, § 5 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. konkretizované ČSN 73 1326, ČSN EN 
1015-11, ČSN EN 12390-8 a technickým listem a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. 

Výrobce Sika CZ, s.r.o. přijal opatření (EN ISO 9001, EN ISO 14 001), kterými zabezpečují shodu 
všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 
č.215/2016 Sb. s použitím následujících dokladů: 

Certifikát č. 204/C5/2017/020-036900 ze dne 06.04.2017 vydal TZÚS České Budějovice, AO č. 
204, Nemanická 441, České Budějovice. 

STO č. 020-036898 s platností do 31.3.2020 vydal TZÚS České Budějovice, AO č. 204, Nemanická 
441, České Budějovice. 

Protokol o certifikaci č. 020-036899 ze dne 06.04.2017 vydal TZÚS České Budějovice. 
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Zpráva o dohledu č. 020-039238 ze dne 19.06.2018 vydal TZÚS České Budějovice. 
 

 

 

  

Jméno : Ing. Jaroslav Leischner                                                                                    Jméno: Ing. Andrej Šišolák 

 Manažer kvality a EMS                                                                                                  Jednatel Sika CZ, s.r.o. 

 EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Ekologie, zdraví a bezpečnostní předpisy – výrobek je klasifikován jako nebezpečný, bezpečnostní list odpovídá 

požadavkům EC-Regulation 1907/2006, článek 31 a je nutné ho poskytnout příjemci nebo dopravci, neboť 

výrobek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný.  

 

REACH INFORMACE 

Nařízení Evropské unii o chemických látkách a jejich bezpečném používání (REACH: EC 1907/2006) 

Tento výrobek je součástí nařízení (ES) č.  1907/2006 (REACH). K uvedení výrobku na trh, jeho přepravě a užití se 

vyžaduje bezpečnostní list podle článku 31 citovaného nařízení. K zajištění bezpečného použití postupujte v 

souladu s pokyny uvedenými v produktovém a bezpečnostním listu. Podle našich stávajících vědomostí 

neobsahuje tento výrobek žádné SVHC látky (látky vzbuzující velmi vážné obavy) uvedené v příloze XIV nařízení 

REACH nebo v seznamu látek, jež by mohly spadat do této kategorie, zveřejněném Evropskou agenturou pro 

chemické látky v koncentraci přesahující 0,1 % celkové hmotnosti. 

 PRÁVNÍ DODATEK 
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou 

poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za 

předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními 

společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v 

daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství 

žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 

právního vztahu.  Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. 

Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva 

třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. 

Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku,  jehož kopie 

zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz .. 

 
 
Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ - 624 00 Brno  
tel.: +420 5 4642 2464, fax : +420 5 4642 2400, www.sika.cz 
DIČ : 291-49437151; ČSOB, a.s.; č.ú. 8010-903067003 / 0300  
Firma zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12073 

 

 

           

      

      

      

      

                             

http://www.sika.cz/

