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

SILPO
posypový rozmrazovací prostředek
chlorid sodný, NaCl
c) popis a určení výrobku:
Výrobek je určen jako posypový rozmrazovací prostředek k uvolňování ušlapaného
a uježděného sněhu, ledu a námrazy. Výrobek je balen malospotřebitelským balením,
dodavatel suroviny K + S CZ a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka.
Rozsah a použití výrobku je předepsán etiketou s návodem k použití a ostatními údaji
a informacemi uživateli, které jsou nedílnou součástí potisku obalu.
esco – posypová sůl 5 – 0,2 mm
CAS – identifikační číslo : 7647-14-5
EINECS – identifikační číslo: 231-598-3
d) použitý způsob posouzení shody:
Výrobek splňuje základní požadavky podle zák. č. 22/1997 a prováděcích předpisů vlády
č. 173, 178/1997Sb. v jejich platném znění.
PND 001 396, HOKR, spol. s r.o., Pardubice
HOKR, spol. s r.o., Smilova 485, 530 02 Pardubice, IČ 00580295 jako výrobce a dodavatel
prohlašuje a potvrzuje, že 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.

V Pardubicích dne 20.02.2013
Ing. Radek Kladiva
jednatel
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