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TEcHNlcKý AzK|JŠegruí ÚSTAV STAVEBruí pnnHA, s.p.

Technical and Test Institute Íor Construction Prague
Akred i t ovaná  zkušební  |abo ra to ř '  Au to r i zovaná  osoba '  Ce r t iÍ i kačnío rgán ,  No t iÍ rkovana  osoba .  Inspekční  o rgán

Accredi ted Test ing Laboratory.  Author ized Body.  Cert i f icat ion Boc ly,  Not i f iec j  Body,  lnspect ion Body

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11t2O13
Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem

vydává
pod|e ustanovení zákona č.22|1997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a dop|nění něktených

zákonů, v p|atném znění, a $ 2 a 3 nařízenív|ády č. 16312002 Ve znění nařízenív|ády Č. 31212005 Sb'

STAYEBI\Í TE CHI\IC KÉ o SYĚD ČEI\Í
č. 050-021045

na výrobek:

Cihlové obkladové pásky

Úruvz
5

typ/varianta.. řezané,, Hand made'.

Žadateli:

CIVAS, s.r.o.
|Č: 25281810
Adresa: Há|kova 262.517 41 Koste|ec nad or|icí
Výrobce: C|VAS, s.r.o.
Adresa: Há|kova 262,517 41 Kostelec nad or|icí
Výrobna: C|VAS, s.r.o.
Adresa: Há|kova 262' 517 41 Koste|ec nad or|icí
Zakázka: 2050090053

Autorizovaná osoba 204 tÍmto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických
v|astnostech výrobku, jejich Úrovni a postupech jejich zjišt'ování ve vztahu k zák|adním poŽadavkům
uvedeným v pří|oze č. 1 nařÍzenív|ády č,' 16312002 Sb. ve znění nařízenív|ády č. 31212005 sb..
osvědčeníje technickou specifikacÍ určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.
Počet stran stavebního technického osvědčenívčetně strany titu|ní: 3
Zpracovate| tohoto stavebního technického osvědčení: 7rlr, -.

Ing. Zdeněk Fia|a
vedoucí posuzovateI

P|atnost osvědčení do: 30.06.20'1 8
osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

Razítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem. 16.06.2015
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Ing' V|adis|av Kad|eček, CSc.

zástupce vedoucího autorizované osobv 204

Upozornění: Bez písemného souh|asu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí
reprodukovat iinak neŽ ce|é.
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Pop is  výrobku a vymezen l  způsobu jeho použi t i  ve  s tavbě:
CihIové obkladové pásky řezané,,Handmade'. jsou vyrobené odříznutím poh|edové části |ícových cihe| (ve
tvaru pásku nebo rohu) dodaných zákazníkem nebo d|e specifikace zákazníka. Dé|ka a výŠka obkladových
pásků řezaných je dána rozměrem lÍcových cihe|, t|oušt'ka je 23 mm a 14 mm (nebo d|e poŽadavku
zákazníka). obk|adové pásky řezané jsou vyráběny z |ícových cihe| d|e EN 771-1 Specifikace zdicích prvků
- část 1: Pá|ené zdicí prvky. odříznutím nedochází ke změně materiá|u a v|astnosti obk|adových pásků jsou
určeny v|astnostmi pouŽitých |ícových cihel'
CihIových obk|adových pásků řezaných ,,Handmade.. |ze pouŽít pro vnější ivnitřnÍ obk|ady konstrukcí, jako
povrchová Úprava zatep|ovacích systémů, jako náhrada |ícových cihe| (při pouŽití rohů) apod'

Vymezení s ledovaných v las tností  a  způsobu je j i ch  posouzení:
Tabu l k a  1 :

SIedovaná vIastnost ZkuŠebnÍ postup
Počet
vzorků PoŽadovaná(P)/ dekIarovaná(D) úroveň

CN D

1
Tvarová a rozměrová
přesnost Čsru eru 772-16 10

D:
- to|erance průměr. hodnot délky a výšky:
= l: = C,.13 1 prenot"t,.-0 1 nrnr reb: j nrnt
(uwŽuje se věší hodnob)
- to|erance průměr. hodnoty t|ouŠt'ky:
Tm:-5  +1 mm ( t1 .23 mm)

.3 +,| mm (t|' í4 mm)
- rozpětí hodnot dé|ky a výŠky:
R | 0.t::,i1menovitý lozmět mnl
- rozpětí hodnoty t|ouŠt'ky mm
Rm:7  mm ( t 1 . 23  mm)

5 mm ( t l .  14  mm)

z
objemová hmotnost
nebo hmotnost Čst'tEN 772-13 10 D:max. 2200kglm'

2 Nasákavost Čst'tEN772 -21 5 D. max.25o/o 1)

4 Pevnost v tahu za
ohybu Čst't zz 2605 písm.B 10 D: průměr min' 1'2 MPa

(ednot|ivě min. 0,8 MPa)

Mrazuvzdornost ZMĚNA Z3 pÍsm. A.5
k ČsN 722601 5 D: d|e způsobu pouŽití 1)

o Kyselinovzdornost Čst.t zz szso 1 D: d|e způsobu pouŽití 1)

7 obsah přírodnÍch
radionuklidů doporučení SUJB 1 P: poŽadavek Vyh|ášky 30712002 sb.

Poznámka:C - certifikace rnýrobku; T - ověření shody typu výrobku ; D - doh|ed nad certifikovaným nj'robkem

1) V|astnosti cih|o4ich obk|adových pásků řezaných Handmade jsou určeny v|astnostmi materiá|u |íco4ich cihe| a je možno je odvodit
z dek|arovaných hodnot (d|e EN 77,1-1 ).

Zaj ištění systému řízen i  výroby

|o^zl9ryltna SŘV jsou uvedeny v pří|oze č. 3 k nařízení v|ády č' 163|2002 Sb. ve znění nařízení v|ády
č.31212005 Sb.
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Pod k lady  p řed  loŽe  né žadate lem:
. Podniková norma PNC722623-1 Cih|ové obk|adové pásky pásky řezané HANDMADE' vydal Civas,

s.r.o., Koste|ec nad orlicí (aktua|izace 28.o4.2015)

P řeh led  použi tých  techn i ckých  p ředp i sů,  techn i ckých  norem a
da lš i ch  dok ladů:
.  ČSN EN 771-'1 ed.2 Specif ikace zdicích prvků - Čast .1: Pálené zdicí prvky
. ČsN EN772-13 ZkuŠební metody pro zdicí prvky - Čast l3: Stanoveníobjemové hmotnosti materiá|u

zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního
kamene)

. ČSN EN772-16 ZkuŠebnÍ metody pro zdicí prvky - Část t6: Stanovení rozměrů

. ČSN EN772-21 ZkuŠební metody pro zdicí prvky. Čast z,t: Stanovení nasákavosti pá|ených a
vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

. ČSN 722601tzměna 3 Skúšanie teh|iarskych výrobkov. Spo|očné ustanovenia

. ČSN 722605 SkÚšanie teh|iarskych výrobkov. Stanovenie mechanických v|astnostÍ

. ČsN 72 5250 Chemicky odolná stavební kamenina - PoŽadavky a zkušební metody

. Vyh|áška SÚ. lg č'307t2oo2 Sb. o radiačníochraně ve zněníVyh|ášky č.499/2oo5 sb.
, Zákon č.1811997 Sb. o mírovém vyuŽití jaderné energie a ionizujícíh o záření a o změně a dop|nění

některých zákonů v p|atném znění
. Dopis náměstka SÚJB pro radiační ochranu předsedovi csČM č'j '  16944t4'OlO3 ze dne 29'8.2003
. Zákon č.258|2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někteých souvisejících zákonů,

v o|atném znění
, Zákon č.47712001 Sb. o oba|ech a o změně některých zákonů, v p|atném znění
, Zákon č. 34/1996 Sb. o ochraně spotřebite|e
o Vyh|áŠka č.26812009 o technických poŽadavcích na stavby, v p|atném znění
o NařízenÍv|ády čís. 163/2002 Sb., ve znění NV Ó '  31212005 Sb,, ktenými se stanovítechnické poŽadavky

na vybrané stavební výrobky.
. Zákon čís.2211997 Sb. o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a dop|nění některých zákonů'

v p|atném znění.
. Technický návod c. 11.o4.10. obk|adové prvky (pásky) c ihelné

ověřovací zkoušky:
o Pro vystavenÍ stavebního technického osvědčení neby|y prováděny ověřovací zkouŠky.

Upřesňující  požadavky pro posuzování shody:
r  Vý r obek  j e z a ř a z endop ř í | ohyč .2 , s kup i navý robků1 , | , po ř .č .4pod |ena ř í z enív | ádyč .  16312002Sb . ve

znéní nařízenÍ v|ády c.31212005 Sb.a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá $ 7 uvedeného
nařÍzení.

. Výrobce zajiŠt'uje systém řízenÍ výroby v sou|adu s poŽadavky $ 7 odst' 1, písmena c.
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