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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a  
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že: 
 

výrobek  určený jako 

ECOLOR PRIM   vodouředitelná základová barva na kov                                            

ECOLOR PROFI  univerzální email 

ECOLOR PROFI LESK     univerzální email 

ECOLOR PROFI Z  základová barva na dřevo 

IMPRANAL  lazurovací lak slabovrstvý 

IMPRANAL PROFI  lazurovací lak 

INDULAK lesk  polyuretanový lak 

INDULAK mat  polyuretanový lak 

INDULAK polomat  polyuretanový lak 

Lignofix EMAIL  ochranný nátěr na dřevo 

Lignofix EMAIL PROFI  ochranný nátěr na dřevo 

Lignofix OLEJ EXTERIÉR  ochranný nátěr na dřevo 

Lignofix OLEJ TEAK  ochranný nátěr na dřevo 

Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA  ochranný nátěr na dřevo 

Lignofix TENKOVRSTVÁ SYNTETICKÁ LAZURA  ochranný nátěr na dřevo 

Lignofix VOSK  ochranný nátěr na dřevo 

 
splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované technickými předpisy a normami: 
STO č.: 010-031802 vydané dne 1.7.2013 a je za podmínek výše uvedeného určení bezpečný. Dále výrobce prohlašuje, že 
přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními 
požadavky.  
 
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s použitím 
následujících dokladů: 
Certifikát číslo: 204/C5/2015/010-031804 ze dne 18.12.2015 
Stavebně technické osvědčení číslo: 010-031802 vydané dne 1.7.2013 
Protokol o výsledku certifikace č. 010-031803 vydaný dne 8.7.2013 
Zpráva o dohledu č. 010-035950 ze dne 18.12.2015 
vydaných Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., pobočkou Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, 
IČO: 00015679, autorizovanou osobou č. 204. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zibohlavech 2.2.2016 Bc. Martina Váša – výrobní ředitel 
 


