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Sievert CZ k.s. • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ   IČO: 255 22 523  DIČ: CZ 255 22 523 
tel: +420 515 500 815 • fax: +420 239 017 726   Stavoline Betonová směs 8 mm    

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů v platném znění a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 
 

č. 013-CZ/2022 

Název výrobku:  Stavoline Betonová směs 8 mm 
 
 

Výrobce:  Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
Adresa výrobce:  Mühleneschweg 6 • D-49090 • Osnabrück 
Telefon:  + 49 541 601 01 
Web:  www.sievert.de 
 
 

Místo výroby:  Sievert CZ k.s. • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ 
 tel: +420 515 500 815 • www.sievert.cz  
 
 

Účel a použití výrobku: Použití na různé stavební a betonářské práce. 
 
 

Technická specifikace: V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení 
vlády č. 215/2016 Sb. 
Certifikát výrobku č. 204/C5/2022/010-045415 
STO č. 010-045413 vydané 16.03.2022 
Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 010-045414 
 
 

Jméno a adresa autorizované osoby: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
 Prosecká 811/6a • 190 00 Praha 9 • CZ 
 
 

Zvláštní podmínky použití výrobku: Podrobnější informace ohledně použití, technických a 
bezpečnostních údajů jsou uvedeny na obalu, v technickém a 
bezpečnostním listu výrobku. 

 
 

Prohlášení:  Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky výše 
citovaných zákonů a nařízení vlády a je za podmínek použití 
uvedených v příslušných technických listech, bezpečný. 
 
 

Datum výroby:   uveden na obalu výrobku ve tvaru:  
 dd.mm.rrrr (den, měsíc, rok). 
  
 

Doplňující informace:  
• Výrobní závod Sievert CZ k.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2015, č. 08 100 969571-025, vydaný TÜV 

NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, Akreditační číslo: D-ZM-12007-01-00. 
 
  

Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat prohlášení: 
 
 

Brno, 18.07.2022 
 
 
    
       
  
   …………………………………… 
                                         Ivana Miklíková        
                              vedoucí kontroly kvality 

http://www.sievert.de/
http://www.sievert.de/

