PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 67
1. Identifikační údaje
Hašpl, a.s. Ke Koupališti 172, 549 32 Velké Poříčí, lČO 27466663
2. Identifikační údaje o výrobku

ZÁVITOVÉ TYČE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
A2 (AISI 304)
Typové označení:
specifikace výrobku:

DIN 975
M6 až M20, délka 1m

3. Popis výrobku
Závitové tyče, pevnostní třída 4.8, DIN 975, povrchová úprava: galvanický zinek nebo bez povrchové
úpravy, pro použití v kovových konstrukcích nebo pro jiné nespecifikované použítí.
4. Ustanovení, se kterými je výrobek v souladu
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kteým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb a nařízení vlády č.
215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvzuje, že u stavebního výrobku přezkoumala podklady,
provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila,
že uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného
nařízení vlády stanovené určenou normou ČSN EN ISO 898-1:2014 a že způsob kontroly výrobků
odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly
požadavky stanovené shora uvedenou určenou normou a odpovídaly tecnnické dokumentaci podle
§ 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.
Nedíínou součástí tohoto certiÍikátu je závěrečný protokol č. 30-10885 ze dne 14. prosince 2016,
který obsahuje závěry zjišťováni, ověřování, výsledky zkoušek a základni popis certiÍikovaného
výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát byl poprvé vydán 15. prosince 2016 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se
požadavky stanovené určenou normou, na kterou byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků
výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.
Autorizovaná osoba provádĺ nejméně jedenkrát za 12 měsĺců dohled nad řádným fungovánĺm
kontroly výrobků podle ustanovenĺ § 5 odst.5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky
vyrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určené normě. O
vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu.

ve Velkém Poříčí

02.01.2017

Aleš Vrzáček
vedoucí OŘJ

