
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.
Oznámený subjekt Certif1kaČní orgán pro pivdukty, kvaIikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zkušební laboratoř

Rozhodnutí o autorizaci Č.32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovaná osoba 227

CERTIFIKÁT VÝROBKU
Č. 227IC5aI2O21IOO77

V souladu s ustanovením 5a nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády Č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády Č. 21512076 Sb., autorizovaná osoba

potvrzuje, že u stavebního výrobku:

názevvýrobku: Ultra Soud vc
trubky a tvarovky z PVC-U, DNIODI6O—800, SN 8, SN 10,
SNI2SNI6

určené použití: kanalizační systémy uložené v zemi

distributor: Plastika Pipes Trade, s.r..o.
Jihlavská 78, 140 OO Praha 4 IČO: 63996219

výrobce; Plastika Pipes s.r.o.
Novozámecká 222 C, 949 05 Nitra, Slovenská republika kód země: 703

Plastimex Sp. z o.o.
ul. Powstaňčow 37, 42-287 Psary, Polsko kód země: 616

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstr. I 5, D-59071 Hamm- Uentrop kód země: 276

Kaczmarek Malewo Spólka Jawna
Malewo 7 ‚ 63-800 Gostyň, Polsko kód země: 616

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla
počáteční prověrku v místě kontroly výrobku distributorem, posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že
uvedený výrobek splňuje technické požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením č. 227-STO-19-0240 a
jeho změnou č. 1/21, které souvisejí se základními požadavky.
Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků distributorem odpovídá příslušné technické dokumentaci
a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým
osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle 4 odst. 3.
Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. 227-P5a-19-0240 ze dne 09.09.2019 a jeho dodatek
č. 227-P5a-1 9-0240/1 ze dne 11.03.2021, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní
popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení,
na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba 227 provádí nejméně lx za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u 1i?ributora
podle ustanovení 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je opré)ě?a zrušit
nebo změnit tento certifikát.

Tento certifikát ruší a nahrazuje certifikát č. 227/C5a/201 9/0240 vydaný dne 9.9.201 9///ý
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Vytisk Čislo I Ing Lubq CSc
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