PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 01-03/2017
podle doložky III nařízení Rady (EU) č. 305/2011

1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Parabolické komory StormTech na retenci a vsakování dešťové vody pod
vegetačními i zpevněnými silně pojížděnými plochami

2.

Typové označení výrobků:

SC-310
SC-740
DC-780
MC-3500
MC-4500

3.

Zamýšlené použití:

Systémová akumulace dešťové vody ze střech a zpevněných ploch s následným
řízeným vsakováním shromážděné vody do půdního podloží

4.

Výrobce:

ADS Europe B.V. (a Division of ADS, Inc.)
Marco Polostraat 2-14, 3165 AL Rotterdam,
Nizozemí

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 1610 – všeobecné požadavky na kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 1433 – třídy odolnosti prvků dopravních staveb proti zatížení
ČSN/STN EN 1852 a 1451 – hladké plastové trubky pro kanalizace a odpady
ČSN/STN EN 124 – požadavky na silniční stavby
AASHTO LRFD manuál pro konstrukce mostů, část 12.12

8.

Systém kontroly stálosti vlastností výrobků:

Výrobce je v souvislosti s výše uvedenými normami držitelem Certifikátu č.

07/4480 vystaveného autorizovanou osobou British Boar of Agreement,
Bucknalls lane, Garston, Watford, Herts WD25 9BA, Spojené království.
Výrobce je dále držitelem mezinárodního Stavebně technického osvědčení č.
17/13-273 vydaného autorizovanou osobou CSTB, 84 avenue Jean jaurés,
Champs sur marne, FR-77447 Marne la Valeé Cedex 2, Francie
Výrobce dále přijal opatření pro řízení a kontrolu jakosti ISO 9001:2008 a
systému ochrany životního prostředí ISO 14001:2004.
9.

Deklarované vlastnosti výrobků:

neuvádí se

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.

