
       

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 05-08/2017 
podle doložky III nařízení Rady (EU) č. 305/2011 

 

 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Za studena aplikované antikorozní náviny pro ocelová a litinová potrubí a 

armatury 
 

2. Typové označení výrobků: typ KEBU-BAND  – elastická páska na bázi modifikované ropné vazelíny 

typ KEBUPETRO-BAND A 303 – elastická páska na bázi modifikované ropné 

vazelíny  

 typ KEBUPLAST-MASTIC  – plastický tmel na bázi ropné vazelíny 

typ KEBULEN-TAPE B 80-C  – elastická páska z butylové pryže s PE vložkou 

typ KEBUTYL-SYSTEM B 30 – třísložkový systém ochrany proti korozi 

typ KEBUTYLKIT  – plastický tmel na bázi butylového kaučuku 

typ KEBUREPA-TAPE  – ochranná páska a opravy narušených obalů a nátěrů 
 

3. Zamýšlené použití: Antikorozní ochrana ocelových a litinových potrubí a armatur 
 

4. Výrobce: Kebuli-Gesellschyft Kettler GmbH  

 Ostring 9, D-45701 Herten,  

 Spolková republika Německo 
 

5. Distributor pro oblast ČR/SR: REXCOM s.r.o. 

 Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav, Česká republika 

 IČ 26919028 
 

6. Systém posuzování a ověřování stálosti 

vlastností stavebních výrobků: Systém 4 
 

7. Relevantní harmonizovaná technická norma:  ČSN/STN EN 12068 – katodická ochrana, vnější ochranné povlaky pro ochranu 

proti korozi v zemi nebo vodě uložených ocelových potrubí 

 DIN 30 672, třída A až C – stupně vnější ochranny proti korozi v zemi nebo vodě 

uložených ocelových potrubí 
 

8. Systém kontroly stálosti vlastností výrobků: Výrobce přijal opatření pro řízení a kontrolu jakosti ISO 9001:2008 a systému 

ochrany životního prostředí ISO 14001:2004 vystavených TÜV Nord.  

Výrobce je držitelem certifikátů č. NV-5180BM0504 (KEBULEN-TAPE B 80-C), 

NV-5180Bl0283 (KEBUTYL-SYSTEM B 30), NV-5180BN 481 (KEBU-BAND), NV-

5180BM0503 (KEBUPETRO-BAND A 303) a NV-5180BL0284 (KEBUTYL-SYSTÉM B 

30)  vydaných autorizovaným certifikačním orgánem DVGW CERT GmbH. 
 

 

9. Deklarované vlastnosti výrobků:  

 

10. Technické vlastnosti výrobků uvedených v bodech 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto 

prohlášení se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Na území ČR a SR je osobou 

zodpovědnou za správnost tohoto prohlášení autorizovaný dovozce uvedený v bodě 5. 

 

 



Podepsáno za autorizovaného dovozce: 

 

V Břeclavi, dne 30.11.2017 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 Ing. Josef Řezáč, jednatel 

 REXCOM s.r.o. 

 

 


