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V1/robce TECHNISTONE, a.s., Bratňí Štefan l070, 500 03 Hradec Kralové

tímto prohlďuje a potvrzuje' že v'.|robek

TVRZENÝ rÁrvrnN TECHNISToNE@
- formátované vfrobky pro sanitárni a kuchyřské desky vyrobené

z umělého kamene
je v souladu S normou CsN EN 15388, a že spo|eěnost TECHNISTONE, a.s. pŤijala opatŤení,
kteq/mi zabezpečuje shodu všech q/robkri uváděn1ich na trh s technickou dokumentací a se
základními poŽadavky konkretizovanlmi v CSN EN l5388 s vj'jimkou bodu 5.13.

Popis vfrobku: Sanitámí a kuchytlská deska je plochá deska pŤipravená Íezáním ze zák|adniho
rozměru (hrubého v;/robku)' která zakryvá nábytek a je k němu pŤipevněna mechanicky nebo
pomocí speciálních pojiv, rŮzné tloušt'kf, rozměru a povrchové ripravy (lesk, slate, antique,
broušen!, brašovanjz).

Určená pouŽití: V1|roba kuchyr1sk1|ch a sanitámích desek v kamenick1/ch dí|nách

Zák|adní vlastnosti:

made Íor liÍe

Společnost TEcHNIsTONE' a.s' toto prohlášení zpracova|anazákladě těchto protokol11:

|/ Protokol o ověŤení shody č. 030-045890 z l, prosince 20l l'vydan!: Techniclq/ a zkušební ristav
stavební Praha, s.p.., Autorizovaná osoba č' 204, Pobočka 0300 - PlzeĎ
2l Protokol č. PK-08-064 z 28.7,2008' vydan1í: Centrum stavebního inŽen1/rství, a's., Požií'Íně
technická laboratoŤ, Autorizovaná osoba Ao 2|2 a Notifikovaná osoba NB 1390' PraŽská 16, l02
21 Praha l0 * HostivaŤ
3l Protokol č. 452.455/20ll z4' listopadu 20ll, vydany: Centrum stavebního inženÝrství, a.s.,
Akreditovaná zkušební laboratoŤ č. 1007.6' PraŽská l6, l02 2l Praha l0. HostivaŤ
4l Protokol o rysledku laboratorních zkoušek č' 12/05/002 Stanovení organicbj,ch látek (yoc)
podle SoP l/12 z28.1.2005, vydan]': Státní zdravotní ristav (SZU), LaboratoŤ Centra zdraví a
životních podmínek oS a NRC pro faktory vnitrního prostŤedí, Šrobárova 48, l00 42 Praha l0
5/ NSF/ANSI STANDARD 51, Food Equipment Materials
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Další vlastnosti
obsah pŤírodnich radionuk|idú dle
Vyhlášky 307i2002 Sb. ve mění
vyhlášky č. 49912005 Sb'

CSI Pmha
nepiekaěuje mení a směmé hodnoty v žádném ze
sledovmlich parametnl

ZÁr av otni nezÁv aďnost qlrobku Posfupy sZÚ

qÍrobek lyhovuje pro používáni v interiérech staveb,
v1irobek neobsahuje žádné těkavé organické látky
(voc);
v.|'robek lyhowje Nďizení Evropského palamenfu a
Rady (ES) č. l935 / 2004 / ES o materiá|ech a
pied|nélech určen\'ch pro styk s potravinami

Vhodnyf pro styk s potravinami NSF cenifikace
NSF/ANSI STANDARD 5I
Food Equipment Materials

clánek vIastÍost zkušební metoda Dek|arovaíá hďnota

4 . 1
Geometrické
vlastnosti (hrub1f
nj robek)

ČsN pN t+otz.to
tlouštta: + l,2 m
rovimost: Š 4 m na délce desky, š 2 m na šiŤce desky
délka a šíŤka: .20 rnm/+ l0 mrn. -l5 mm/+ l0 mn

5.2 Pojmenování CSN EN 14618

uměl;/ kámen, pojivo polyesterová prysL1'Ťice' phivo na
kierničité brázi,4 v1hobni skupiny: PISEK (obchodni název
Gobi, Elegmce, Hmonia)' GRANIT (obchodní nárev
Vesta, Kalahai, Sonora, Kaqrat, Clresic), ZRCADLA
(obchodní název Stalight, Venetim, Fresh, Trmslucent),
CRYSTAL (obchodní nrizev Crvstal. Clmsic)

5 .3 Vzhled vizuální

v bflě a konečné upravě poYrchu se mohou }ryskytnout
rozdíly v odstínu lmili pŤirodním suovinám, tyto rozdíly
v estetickém váledu jsou typické pro měl kámen,
neovlivřují fimkěnost desek a nepovažují se za vady, více
viz Všeobecné obchodní podmínky lydmé společností
Technistone- a.s.

5 .5 Reakce na oheř csN EN l3s0l-r B I

5.6 Nasákavost vodou ČsN EN 146l7-1
uj'robni skupina Písek a Zcadla: max. 0,067o, vj'robní
skupina Crystď: mu. 0'07%, u.|robní skupina Granit: ma.
i iqo/^

5.6
objernová
hrnotnost ČsN EN 146t7. l min. 2,20 g/cm3

5.7 Pewost za ohybu ČsN EN 146l7.2 li|'robní skupina Písek: min' 45, u./robní skupina Zrcadla a
Grmit: min. 30' vÍrcbní skupina Crystal: min' 35 MPa

5 . 1 0
uoonost pron
naÍm

ČsN pN t+otz- min. l,7 J (ávisí na t|oušťce desky)

5 . 1  I c sNEN  t4617 -10 tiida C4
5 . 1 3 Elektriclď odDor s N E N  t 4 6 1 7 - l nebvlo stanoveno Dlnenl


