
Tremco illbruck s.r.o. 
Slezská 2526/113 
CZ-130 00 Praha 3 
 
T. + 420 296 565 381 
F. + 420 296 565 300 
info.cz@tremco-illbruck.com 
www.tremco-illbruck.cz  

Tremco illbruck ● Slezská 2526/113 ● 130 00 Praha 3 ● CZ 

 

 
 
 
 
 

08. 1. 2014 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
 
 
 
vydané na základě §13 odstavec 2) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
 
Tremco illbruck s.r.o. , IČ: 158 90 813 
Slezská 2526/113, 130 00 – Praha 3 
 
vydává prohlášení o shodě vlastností výrobků, jejichž využití ve stavbě je utěsnění prostupů a spár v 
požárně dělících konstrukcích. 
 
Ucpávky pro těsnění prostupů Nullifire, typ:  
FP 150 - Protipožární manžeta 
FP 300 - Protipožární páska na potrubí 
FP 600 - Protipožární rukávy na potrubí 
FB 747 - Protipožární p řepážka 
 
Ucpávky pro těsnění prostupů a spár Nullifire, typ: 
FS 700 - Protipožární st ěrka 
FS 701 - Protipožární akrylový tmel (p ůvodn ě M701) 
FS 703 - Protipožární silikon (p ůvodn ě M 703) 
FS 705 - Protipožární tmel (p ůvodn ě M705) 
FS 711 - Protipožární nát ěr 
FS 721 - Protipožární st ěrka 
 
Posouzení shody výrobku se základními požadavky bylo provedeno v souladu s požadavky § 5a) 
nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. na základě: STO-2010-0869/P a STO-2011-0895/P 
 
Při posouzení shody byly použity následující určené normy a technické předpisy:  
ČSN 73 0802, ČSN 73 0810  
 
Certifikaci výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky provedla 
autorizovaná osoba Centrum stavebního inženýrství a. s., AO 212, která osvědčila dne 30.5.2011 
vydáním certifikátů č. AO212/C5a/2010/0496/P a AO212/C5a/2011/0514/P, že výrobky a činnosti 
související s jejich výrobou jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátech uvedených. 
 
Tímto prohlášením o shodě prohlašuje výrobce, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavky technických předpisů, že 
výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shoda 
všech výrobku uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
 
 
 

 
 
Robert Neubauer 
Obchodní ředitel  
 


