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1. Prohlášení o shodě vydáno podle: 
§ 13  zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktualizovaném znění a podle 

§ 13 nařízení vlády 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterými se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky. Níže uvedený výrobce/dovozce prohlašuje, že pro uvedený výrobek 

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů 
2. Identifikace výrobce a dovozce: 

Výrobce ETS CHIMIQUES CLOQUETTE sprl 
Avenue G. Truffaut 47 
B-4020 Liege, Belgie 
tel.: +32 43 62 42 61, fax: +32 43 62 05 24 
www.cloquette.be, cloquette@cloquette.be

Dovozce 
IČ

PROFIMAT s.r.o. 
60738901 
Rosická 359, 664 17 Tetčice 
tel.: 546 410 075-7, fax: 546 410 074 
www.profimat.cz, profimat@profimat.cz

3. Popis a účel použití výrobku ve stavbě: 
• horizontální a vertikální izolace základů, základových desek, opěrných zdí, stěn podzemních podlaží 
• izolace sprchových koutů, bazénů, jímek a nádrží 
• hydroizolační ochrana ocelové výztuže před nanášením sanační malty 
• a další použití uvedené na etiketě výrobku a v technickém listě výrobku 
4. Použitý způsob posouzení shody: 
byl proveden podle zákona a nařízení vlády uvedených v bodě 1 v aktualizovaných zněních 
5. Použité dokumenty pro vydání prohlášení: 

protokoly o zkouškách výrobku 
provedenými autorizovanými zkušebnami

obsažené v STO a dostupné k nahlédnutí na internetových 
stránkách nebo v sídle dovozce 

certifikát
č. V - 205/554/1999

vydaný autorizovanou osobou č. 205 - STAVCERT Praha 
U Výstaviště 1, 170 00 Praha 7 

schválení hygienikem
rozhodnutí HEM-3214-24.10.96/28682

vydané Hlavním hygienikem České republiky, 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 

6. Prohlášení výrobce / dovozce: 
Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky technických předpisů podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
ve znění nařízení č. 312/2005 Sb. a výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem 
určeného použití bezpečný. Výrobce / dovozce přijal dostupná opatření (v úrovni daných vlastními 
dokumentovanými postupy), kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou 
dokumentací a se základními požadavky na stavební výrobky. 
7. Prohlášení o shodě vydáno: 
V Tetčicích dne 1.2.2010 
Ing. Oldřich Černý 
jednatel 
 
 
 


