Hnojiva a spotřebitelská chemie • Plastová a hliníková okna, dveře, stěny, fasády a zimní zahrady
Fertilizers, Consumer Chemistry • Plastic and aluminium windows, doors, walls, facades and winter gardens

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
a) identifikační údaj o výrobci:
HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice
IČ: 00580295 DIČ: CZ00580295
b) identifikační údaje o výrobku:

nový ODREZOVAČ
c) popis a určení výrobku:
Výrobek je určen jako odrezovač, odmašťovací a fosfatizační přípravek pro bezoplachovou
úpravu železných povrchů.
Rozsah a použití výrobku je předepsáno etiketou s návodem k použití a s ostatními údaji
a informacemi uživateli, která je nedílnou součástí obalu.
d) použitý způsob posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno podle § 12, odst. 4, písm. a) zák. 22/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Posouzení shody bylo provedeno SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4,
Praha 7 – Holešovice (stanovení účinnosti) a CETA, akreditovaná zkušební laboratoř
VUOS, a.s., Rybitví 296, Pardubice (požárně-technická charakteristika).
Výrobek je ve shodě s dokumenty:
Hodnocení účinnosti nový ODREZOVAČ, SVÚOM s.r.o., Praha, Protokol o zkoušce, Stanovení
bodu vzplanutí a hoření kapalin dle Clevelanda, VUOS Rybitví, CETA,
PND 000 693 , HOKR, spol. s r.o., Pardubice.
Bezpečnostní list nový ODREZOVAČ, podle nařízení (ES) č. 1907/2006.
Vlastnosti výrobku, způsob jeho balení a označení splňují základní požadavky podle zákona,
výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. U výrobce byla přijata opatření, která
zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními
požadavky na výrobky.
HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice, IČ 00585290, jako výrobce a dodavatel
prohlašuje a potvrzuje, že výrobek splňuje základní požadavky podle zákona č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb.,
zák. č. 205/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb. o technických požadavcích
na výrobky a Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., Nařízení
vlády č. 312/2005 Sb..
V Pardubicích dne 12.02.2013
Ing. Radek Kladiva
jednatel
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