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Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody 
v zmysle §6 ods. 1 písm. c) a §25 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 

 

č. 5301C/03/0352/V/S04 
Prostriedok na likvidáciu plesní a preventívnu ochranu proti plesňam a hubám PLESNISTOP 

 

ČZ: 5301C   KP: 24.20.15    PCS: 3808 

 

Výrobca/ miesto výroby: COLOR Company s. r. o. 

                             Štúrova č. 1504 – areál ZVS 

                                         018 41 Dubnica nad Váhom 

                                         Slovenská republika 

                 

Stavebný výrobok bol podrobený postupu preukazovania zhody podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov, pri ktorom boli použité tieto podklady: 

 

Protokol o preukaznej skúške č. S04/03/0020/5301CT/ST , ktorý vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., jako AO reg. Č. 

CIS 04/2002 

 

Správou o výsledku inšpekcie vnútropodnikovej kontroly, ktorú vydal: COLOR Company, s.r.o., Štúrova č.s.1504, 

018 41  Dubnica nad Váhom. Správa sa vzťahuje na vedený stavebný výrobok. 

 

Údaje o vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe: 

Prostriedok na likvidáciu plesní a preventívnu ochranu proti plesňam a hubám PLESNISTOP sa používa na ničenie húb, rias, plesní 

a lišajníkov na náteroch, omietkach, betónových a kamenných povrchoch. 

 

Výrobok sa môže použiť na sanáciu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmovinami a pitnou vodou. Pri 

manipulácii s výrobkom je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v karte bezpečnostních údajov, ustanovenia nariadenia vlády SR 

č.45/2002 Z.z. o ochrane pri práci s chemickými faktormi a predpisy o bezpečnosti pri práci. Pokyny pre dopravu, balenie a 

označovanie výrobku sú uvedené v STN 67 2003. Pokyny pre skladovanie výrobku sú uvedené v STN 67 0811. 

 

Výrobca v zmysle ustanovení zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že  

 

výrobok je v zhode 

 

s  technickými špecifikáciami a právnymi predpismi uvedenými na rube tohoto vyhlásenia o zhode. Výrobca označí výrobok 

značkou zhody CSK
S04. Zodpovednosť za to, ak stavebný výrobok nemá vlastnosti overené preukazovaním zhody znáša výrobca. 

 

Podpísal v mene výrobcu, v  Dubnici nad Váhom dňa 9.3.2020                                                                                                  

 
                                                                                                                    

                    Ing. Ivana Kirinovič                                                                                             

 


