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Prehlásenie o zhode a Atest 

č. 412502757/01 

č. 412502757/02 
 

Podľa zákona č. 22/1997 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení a § 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Z.z., ktorým sa stanovujú technické 

požiadavky na vybrané stavebné výrobky. 

 

Výrobca a dovozca: 

Jiří Macek JM-Tech, Sokolovská 611, 570 01 Litomyšl, Česká republika 

 

Výrobok: 

1. Tesniace manžety na utesnenie koncov chráničiek typ ON,MN, MNO,V,S 

2. Klzné objímky typ MF, JM (Micro, Mini, Midi, Medi) 

3. Podkladové sedlo pre podloženie potrubia na konci chráničky 

 

Popis výrobku: 

1. Tesniace manžety – vyrobené zo zmesi EPDM, súčasťou je nerezová páska k upevneniu 

manžety na potrubie. U delených manžiet je súčasťou dodania lepidlo 

2. Klzné objímky – vyrobené z PE a skladajúce sa zo segmentov a upevňujú sa na potrubie 

pomocou klinov. Počet segmentov na jedn.objímku a nosnosť je zrejmá z tabuľky na 

propagačnom materiály. 

3. Podkladové sedlo – vyrobené z gumy a PVC 

 

Zoznam použitých predpisov: 

- Nariadenie vlády č. 163/2002 Z.z. a postup podľa § 7 tohto nariadenia 

- Stavebné technické osvedčenie STO-AO224 

Autorizovaná osoba podieľajúca sa na posudzovaní zhody: 

Institut pro testovaní a certifikaci a.s., Třída T.Bati 299, 764 21 Zlín – Louk, IČO 479109381 

zapísané u K.S. Brno Rg B/1002 

Číslo autor. osoby AO224 

 

Skúšobný protokol č.412502757/01 a 412502757/02 z dňa 28.2.2017 s platnosťou do 31.12.2019 

 

Potvrdzujeme na vlastnú zodpovednosť, že vlastnosti výrobkov špecifikovaných v tomto prehlásení sú 

v zhode so základnými požiadavkami nariadenia vlády č.163/2002 Z.z. ,že výrobky sú za podmienok 

obvyklého použitia bezpečné a že boli prijaté opatrenia k zabezpečeniu zhody všetkých výrobkov 

uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.  

 

Podpísaná v mene výrobcu: 

 

Jiří Macek                       Litomyšl, 2.6.2017 

 


