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Prehlásenie o zhode a Protokol 

č. 2/2017 
 

V zmysle zákona § 13 zák. č. 22/97 Z.z. v platnom znení vydávame, v súlade s nariadením vlády č. 173/97, 
toto prehlásenie o zhode:  
 

1. Výrobok: antikorózny systém Serviwrap® skladajúci sa z penetračného náteru Serviwrap® Primer 

AB, trvale plastického tmelu Serwiwrap® Moulding Putty a ochranné asfalto-kaučukové pásky 
Serviwrap® R30A. 

 
2. Výrobca: Chase Protective Coatings Limited, Harbour Road, Rye, East Sussex, TN31 7TE, Veľká 

Británia. 
 

3. Dovozca: Ortodroma, s.r.o., IČ 27240665, Malá Tyršovka 1178/13, 143 00 Praha 4. 
 

4. Popis a určenie výrobku: systém sa používa pre antikoróznu ochranu podzemných ropovodov (potrubí) 
alebo kovových nádrží alebo ich častí. Po natrení povrchu penetračným náterom a prípadnom vyplnení 
nerovností alebo ťažko prístupných miest tmelom sa špirálovite navinie samolepiaca páska. 
Penetračný náter obsahuje xylen, je horľavinou II. triedy; páska ani tmel nie sú toxické. 
 

5. Spôsob posúdenia: systém bol posudzovaný a skúšaný v poverenom skúšobnom laboratóriu 
protikoróznej ochrany v ÚVP – protikorozní ochrana, s.r.o. v Prahe 9 – Běchovicích (IČ: 27634566) 
 

6. Technický predpis: skúšanie bolo vykonané podľa požiadaviek ČSN EN 12068 a interných postupov 
ZL PKO č. 1451 
 

7. Výsledok skúšky: laboratórium protikoróznej ochrany v ÚVP protikorozní ochrana, s.r.o. vydala 
schvaľovaciu „ Správu o výsledkoch overenia protikoróznej ochrannej účinnosti páskového systému  
Serviwrap R30A so základným náterom Serviwrap Primer AB a tohto páskového systému s tmelom 
Serviwrap Moulding Putty podľa požiadaviek ČSN EN 12068 a interných postupov ZL PKO č.451“ 
podloženú skúšobným protokolom č.2/2017. Táto správa a skúšobný protokol tak zahŕňajú skúšky 
kombinácie základného náteru Serviwrap Primer AB + páska Serviwrap R30A, i kombináciu 
základného náteru Serviwrap Primer AB + tmel Serviwrap Moulding Putty + páska Serviwrap R30A. 
Správa i skúšobný protokol sú datované k 28. februáru 2017.  
 

8. Potvrdenie výrobcu: výrobca potvrdzuje vlastným Prehlásením o zhode s uvedením čísiel výrobných 
šarží, že dodaný tovar spĺňa základné požiadavky na nich kladené, a že zabezpečí zhodu s technickou 
dokumentáciou.  

 

Podpísaný v mene výrobcu: 
 

Vojtěch Ort                          Praha, 1.3.2017 

konateľ 

  


