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ES CERTIFIKAT SHODY
č' 1020 _ cPD - 070036941

Vsouladu se směrnicí 89i106iEF{s Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbliŽování
prár,ních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních i4ýrobkŮ (směrnice o stavebních
výrobcích - CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství ze dne 22' července 1993, se
potvzuje, Že stavební výrobek:

ocelová vlákna do betonu
pouŽívána pro zvýšení únosnosti, zejrňéna zbytkové pevnosti

v tahu ohybem _ do betonu, malt a injektážích malt se statickou funkcí
typ: STAMIX 50/{05

kteý uvedl na trh:

MERKURO spol. s r.o.
Přerovecká 130, 747 95 opava - $uché Lazce, |Č: $964427

a byl vyroben:

ve výrobně na adrese Přerovecká 2, areál zD,
747 95 opava - Suché Lazce

je Li výrobce podrobován ťízení výroby a dalším zkouškám vzorků odebraným v místě výroby
předepsaným způsobem a Že notiÍikovaná osoba

Technický a zkušební ústav stavební Praha' s.p.

provedla počáteiní zkoušky příslušných charakteristik typu yýrobku, počáteÓní inspekci v místě
výroby a systému řízení výroby a vykonává průběŽný dohled, posuzování a schvalování systému
řízení výroby.

Tento certifikát prokazuje, Že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se prokazování sftody a
všechny ukazatele popsané v příloze ZA normy

EN í4889_í:2006
a Že výrobek splňuje všechny předepsaná poŽadavky.

Tento certiÍikát byl poprvé vydán 23'3.2009 a zůstává v platnosti tak dlouho, pokud se podmínky
stanovené v harmonizované technické specifikaci, na niŽ byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby či systém řízení uýroby sám výrazně nezmění.
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Ostrava, 23. března 2009 lng. olivier Částt<a
zástupce vedoucího notifikované osoby


