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Terasové desky jsou opatřeny z jedné strany protisk|uzovými dráŽkami a z druhé strany
imitací dřeva' Dek|arovaná náš|apná strana je strana s dráŽkami.

Jednot|ivé desky (prkna) se pok|ádají na pod|ahový rošt (z WPC konstrukčních hrano|ů)
a upevňují pomocí montáŽních k|ipů.

Třída reakce na oheň ote Čstrt EN 1350,1-'1+A1 dek|arovaná Žadate|em (dovozcem): Fn

4.2' Značení na vÝrobku

Každá pa|eta obk|adů (profi|ů) je opatřena označením typu profi|u, barvy, rozměrem profi|u,
počet kusů v ba|ení.

4.3. Vvmezení způsobu pouŽití vÝrobku ve stavbě
Vodorovné p|ochy, zejména venkovní pouŽití - terasy, oko|í bazénů, chodníky, porůzné p|o-
chy atd.

4.4. omezení pouŽití vÝrobku

5. Podklady předložené výrobcem nebo dovozcem
Žadate| před|oŽiI spo|u se Žádostí následující dokumenty:

. Technický |ist a montáŽní návod

PodIahy-SpoIečná ustanovení

PoŽární bezpečnost staveb -

Stanoven í protikluzných

Desky ze dřeva. Stanovení
a pevnosti v ohybu

, . .''-----l-'-

6. Použité technické předpisy' normy' prameny vědeckých a tech.
nických poznatků, údaje o poznatcích z praxe
Ke zpracování a vydání sTo by|y pouŽity nás|edujícídokumenty:

. ČSN P cEN/Ts 15534.1 Kompozity p|ast-dřevo (WPc) - Část t: Zkušební
metody pro charakteristiku WPC materiá|ů a výrobků

. ČSN P CEN/TS 15534-2 Kompozity p|ast-dřevo (WPC) - Část z: Charakteri-
stika WPC materiá|ů

. ČsN P CEN/TS 15534-3 Kompozity p|ast-dřevo (WPc) - Část 3: Charakteri-
stika WPC výrobků

. CSN 74 4505

.  ČSN 73 o81o

. ČSN 744507

.  ČsN EN 31o
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Čsru eN gtz

Čsru rN szt

Třískové a v|áknité desky. Stanovení bobtnání po
u|oŽeníve vodě
Desky ze dřeva-Stanovení odo|nosti proti v|hkosti.
Zkouška cyk|ováním

Profi|y z neměkčeného po|yviny|ch|oridu (PVC-U) pro
výrobu oken a dveří- Stanovení odolnosti proti prora
Žení h|avních profilů pomocí padajícího závaží

Profi|y z neměkčeného polyviny|ch|oridu (PVC-U) pro
výrobu oken a dveří- Stanovení smrštění po tepel-
ném namáhání

K|asifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
Čast t: K|asifikace pod|e výs|edků zkoušek reakce na
oheň

. ČSN EN 477

. CSN EN 479

. ČsN EN 13501- ' t+A1

Vyh|áška MMR č. 26812009 Sb., o obecných technických poŽadavcích na stavby

Vyh|áška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických poŽadavcích zabezpečují-
cích bezbariérové užíváni staveb (nahrazuje Vyh|ášku MMR č. 369/2001 Sb.)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č' 190712006,.v platném znění- h|ava
V||l a pří|oha XV|| (omezení výroby, uvádění na trh a pouŽívání některých nebezpeč-
ných |átek' přípravků a předmětů)

Zákon č. 47712001 sb., o oba|ech, ve znění pozdějších předpisů

7. Zatřídění výrobku a postupy posuzování shody dle NV 163, ve
znění NV 312
7' 1 . Zatřídění vÝrobku d|e NV č.163/2002 Sb. ve znění NV c. 31212005 Sb.

Výrobek je stanoveným stavebním výrobkem. Vrámci pří|ohy 2 NV 163 spadá do skupiny č'
09 .1  5 .

7.2. Předepsané postupv posuzování shodv

Pro výrobky skupiny 09, podskupiny 15 stanoví pří|oha 2 NV 163, ve znění NV 312 postup
posuzování shody podle S 8 popř. $7 (ověření shody)- v případě, Že není zajištěno splnění
všech ustanovení odst. ,1, 

s8 NV 163.

Na zák|adě s 10 NV 163 |ze uplatnit na Žádost výrobce nebo dovozce i postup pod|e $ 5
(certifikace).

7.3. Ap|ikované technické návodv.

Pro danou skupinu výrobků by| v rámci koordinačních aktivit Útrttvtz zpracov{1. -fechnický
návod 09-15-08, který by| s oh|edem na materiá|ovou od|išnost výrobku p'před|oŽgqét.gch-
nické dokumenty (viz č|' 5), výrazněji modifikován. 

,'iiJ;i); - 
.]..:, 'i.,.,,

7.4. odchv|kv od technického návodu . l : .  ̂ t '  , : j ' . . ,  .: .; l  .;  .  .  i

Technický návod jmenovaný v č|. 7.3. tohoto STo by| výrazněji modifikffi *-:j-í 
.' **,./

\
?'1i"' \  u * -  
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8. Vymezení technických vlastností ve vztahu k základním požadav.
kům a způsoby jejich zjištění.
8.1. Zák|adní poŽadavkv a vvmezení technickÝch v|astností.

Vymezení technických v|astností s|edovaných ve vztahu k zák|adním poŽadavkům je
v sou|adu s č|ánky 7.3. a 7.4. tohoto STo uvedeno Ve druhém s|oupci nás|edující tabu|ky:

Tabulka č. 1: Technické vlastnosÍi a poŽadavky

Č. Název technické
vlastnosti:

Zkušební postup Předmět
zkouš.
ky:

Poěet vzorků PoŽadovaná
(deklarovaná)
hodnota:

ctT D
1 Smrštění po tepe|-

ném namáhání(př i
100"C. 60 min.
oodé|nÝ směr)

ČsN eru +zg
vzorek
výrobku

MnoŽstvíd|e
zkušební normy

MnoŽství d|e zku-
šební normy

Max.0,2o/o

2 Rázová houŽevna-
tost (odolnost proti
nárazu padajícím
závaŽím za ch|a-
du) (výŠka pádu
závaŽi.1 kg: 700
mm (6,87 J) ,
-100c)

Čsn rN +zz vzoreK
výrobku

MnoŽstvíd|e
zkušební normy

MnoŽství d|e zku-
šební normy

Max. 10 % po-
ruŠených zku-
šebních tě|es

3 SkIuznost (součini-
telé smykového
tření za sucha a za
mokra)

Čstrt z+ +soz vzorek
výrobku

MnoŽství d|e
zkušební normy

Min. 0,3*)

4 Botnání (bobtnání)
ve vodě (28 dní'
2ooc)

ČsN rN stz,
podmínky d|e
Čslt p cEN/TS
15534-1 '  č| .5 '
8 .3

vzorek
výrobku

MnoŽství d|e
zkušební normy

MnoŽství dle zku-
šební normy

Max. 3,0 %

5 Pevnost v ohybu ČsN eN sto,
podmínky d|e
CSN P CEN/TS
15534., l '  čl .5 '
7.3.2

vzorek
výrobku

MnoŽstvÍ d|e
zkušebnÍ normy

MnoŽství d|e zku-
šební normy

M in .  17  MPa

6 BotnánÍ (bobtnání)
po zkouŠce odo|-
nosti vlhkosti cyk-
Iováním

ČsN rN szt rs
cyk|y-ponoření do
vody, zmrazení,
sušení), Čsru p
CEN/TS 15534-1,
č | .  8 . 5 . 1 '
ČsN rN stz,
podmínky d|e
CSN P CEN/TS
15534-1. č|. 5. 8.3

vzorek
výrobku

MnoŽstvÍ d|e
zkušebnÍ normy

Max. 3,0 %

7 Pevnost v ohybu
po zkoušce odo|-
nosti vlhkosti cyk-
|ováním (Zbýková
pevnost v ohybu)

Čsn rru szt 1s
cyk|y-ponoření do
vody, zmrazení,
sušení)' Čst.t p
CEN/TS 15534-1,
čl .  8 '5 .1 '
ČsN rN sto,
podmínky d|e
Čsru p cEN/TS
15534-1 '  č| .5 '
7 .3 .2

vzoreK
výrobku

MnoŽství d|e
zkušební normy

t ,  . :

!  - - i '
,'. .é'?

M in .  15  MPa
* ' ' , - . ' . , . ,
' ' - ' '  r1 ; , ' - ' - . ' ' .
r  " " , - , : , . . ] -h\ r
- ". , . ,i 

't'l"i' '\
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Poznámka:*' - poŽadavek na normovou hodnotu součinite|e smykového tření pro podlahy
všech bytových a pobytových místností (prostorů) d|e č|. 4'17 normy Čstrt z+ 4505.
Pro části staveb uŽívaných veřejností, včetně pasáží a krytých podchodů a částí staveb, p|atí
normová hodnota součinite|e smykového tření nejméně 0,5.

8.2. Vvmezení způsobu posouzení technickÝch v|astností
V uvedené tabu|ce je uveden rovněŽ seznam normativních předpisů pouŽitých pro vymezení
způsobu posouzeníjednotlivých s|edovaných technických v|astností a nezbytný počet vzorků
pro certifikaci resp. zkoušku typu (C/T) a doh|ed nad systémem řÍzení výroby a kontro|u do-
drŽení stanovených poŽadavků u výrobků (D).

8.3. PoŽadované úrovně technickÝch v|astností

Pro určená pouŽití výrobku ve stavbě, která jsou popsána v č|áncích 4.3' a 4.4. tohoto STo,
by|y pro jednot|ivé v|astnosti stanoveny poŽadované hodnoty v posledním s|oupci uvedené
tabulky.

8.4' Da|šítechnické předpisv, které se na danÝ vÝrobek vztahuií
Na spotřebite|ské, skupinové a přepravní oba|y výrobku se vztahují poŽadavky zákona č.
477l2o01Sb., o oba|ech, ve znění pozdějších předpisů'
,,Na výrobek se dá|e vztahuje Nařízení (ES) 1907|2006, ve znění pozdějších předpisů
(REACH)' zejména Pří|oha XV||, kterou se stanovíseznamy nebezpečných chemických |átek
a nebezpečných chemických přípravků, jejichŽ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichŽ uvá-
dění na trh, do oběhu nebo pouŽíváníje omezeno. Výrobce smí ap|ikovat pouze taková adi-
tiva, jejichŽ uŽití není Nařízením REACH omezeno'..

9. Upřesňující poŽadavky na posuzování systému řízení výroby

Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č' 3 NV 163 ve znění NV 312 a
jsou pro výrobce vybraných stavebních výrobků závazné,

9.1 . Povinnosti výrobce ve vztahu k svstému řízení vÝrobv
Výrobce je povinen zajistit takový systém řizení výroby (dá|e jen ,,SŘV-), aby veškeré výrob-
ky, které uvádí na trh' odpovídaly technické dokumentaci a zejména sp|ňova|y zák|adní po-
Žadavky. Minimá|ní rozsah poŽadavků na zajištění SŘV výrobcem je uveden v nás|edující
tabu|ce č. 2:

Tabulka č' 2: Minimální rozsah požadavků na zajištění sŘy výrobcem

Poř'
č. obIast systému jakosti Upřesňující požadavky

I Zodpovědnost za výrobu Výrobce má jmenovitě určeny pracovníky zodpovědné za nákup surovin,
materiá|ů a výrobků ov|ivňujících jakost výrobku, za řízení výrobního proce-
su, za kontro|u a zkoušení, za kontro|ní, měřicÍ a zkušební zařízení, za
uvo|něnÍ výrobku pro exoedici.

z Zodpovědnost za ce|kové
řízení iakosti

Je určen člen vedení odpovědný za ce|kové řízení jakosti výrobků včetně
přezkoumávánÍ a odpovědnosti za nápravná a preventivní opatření

TechnoIogický postup vý-
roby

Výrobce má zpracován techno|ogický postup Vý.rdby v.dostatečně podrob-
ném rozsahu. Aktuá|ni techno|ogické nebo výrobní. předpisy jsou k dispozici
na přísluŠných pracovních místech ... . i .

4 Technické speciÍikace Výrobce má pro výrobek stanoveny technick{ ppécifikqcě, podrobnrpÓpis
technických vlastností výrobku a má vymezer.ů'4p.ugob iehp poirzití vé qtav-
bě .r'!. . il ;

'"ť ''" 
,: 1''*
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Vedení záznamŮ Výrobce vede záznamy o v|astnostech vstupních surovin' materiá|ů a vý-
robků' o výrobě, o výrobních a kontrolních zkouškách, o ověřování a ka|ib-
raci měřide| a záznamy o stíŽnostech na kva|itu výrobku' Záznamy jsou
identifikovate|né a čite|né a isou bezpečně archivovánv.

o Výrobní a manipulační za-
řízení

Výrobce dbá o správný stav potřebného výrobního zařízenÍ.

7 Kontro|a a zkoušení Výrobce má vypracován p|án kontro|ní a zkušební činnosti (vstupní, mezio-
perační' výstupní). Kontroly a zkouŠky provádí v souladu s tímto p|ánem.
Aktuá|ní kontro|ní a zkušební postupy jsou k dispozici na přís|ušných mís-
tech. Výrobce vede a uchovává záznamv o zkouškách a kontro|ách.

8 MěřidIa pouŽívaná
k zajištění procesu výroby,
kontroIy a zkoušenÍ

Výrobce má k zajiŠtěnÍ procesu výroby' kontro|y a zkoušenÍ stanovena
vhodná měřidla, vede jejich evidenci a dbá na jejich správný stav. Výrobce
řádně vede a uchovává záznamy o ověřování a ka|ibraci měřide| ve smys|u
zákona o metro|oqii.

o Ba|ení a značení výrobků Výrobce má zajištěn proces ba|ení a značení výrobků v rozsahu nezbytném
pro zaiištění shodv se specifikovanými poŽadavkv

10 Sk|adovací prostory Výrobce disponuje vhodnými prostorami pro sk|adování vstupních surovin,
materiá|ů a vÝrobků a pro skladování a exoedici hotovÝch vÝrobků

11 Pokyny pro pouŽiti výrobku Výrobce má zpracovaný návod pro pouŽití a údrŽbu výrobku v českém ja-
zvce

12 ZajištěnÍ zák|adních pre-
ventivnÍch opatření

Výrobce zajišťuje základní preventivní opatření (např. výcvik pracovníků
pro funkce ovlivňující jakost výrobků, vyuŽívání záznamŮ o jakosti a o stÍŽ-
nostech zákazníků)

9.2. Povinnosti Žadate|e ve vztahu k svstému řízení vÝrobv

Žadate|je povinen zajistit způsob kontro|y výrobků tak, aby Veškeré výrobky, které distribuu-
je, odpovídaIy technické dokumentaci a sp|ňova|y zák|adní poŽadavky'

Ve stanovených postupech posouzení shody je Žadate| povinen zajistit posouzení SŘV auto-
rizovanou osobou u Výrobce nebo provádět kontrolu distribuovaných výrobků z h|ediska sho-
dy s technickou dokumentací a se zák|adními poŽadavky Ve v|astních nebo smluvních |abo-
ratořích a podrobovat tento systém kontro|y distribuovaných výrobků posouzení Autorizova-
né osoby.

Při zajiŠtění posouzení SŘV V zahraničním výrobním závodě se ap|ikují minimá|ní poŽadavky
d|e tabu|ky č. 2.

Minimá|ní rozsah poŽadavků na zajištění kontroly distr ibuovaných výrobků je uveden V ná-
s ledujícítabu|ce č. 3.

Tabulka č. 3:
Minimální rozsah požadavkŮ na zajištění kontroly distribuovaných výrobků Žadatelem

Poř.
č. ob|ast systému jakosti Upřesňující požadavky

1 Kontro|a a zkoušeni Žadate| má vypracovány postupy pro kontro|u výrobků umoŽňující distribuovat
jen výrobky, které odpovídají technické specifikaci" Kontro|u výrobků provádí
v sou|adu s těmito postupy a zpracovaným kontro|ním a zkušebnÍm plánem.
PracovnÍci provádějícÍ kontro|u splňuji stanovené kvaIifikační poŽadavky a ža-
date| o tom vede záznam-
Žadate| řádně vede a uchovává (archivuje) záznamy o výsledcích kontro| a
zkoušek.Dá|evedezáznamyostíŽnostechnavýrobe[ ' -
Pro zkoušení výrobků má Žadate| stanovena měřiďa pÓďéhajÍci ověřenÍ nebo
ka|ibraci, vede jejich evidenci, dbá na jejich sp1ávný:stav a iťlá měliďa p|atně
ověřena nebo ka|ibrována. J {}:,.:' l ,.. '. ,;: ;. '1|: 

..1..-l.1;. . '

z Měřidla oouŽívaná ke
kontrole a zkoušení

Žadate| má k zajištění kontro|y a zkoušení
jejich evidenci a dbá na jejich správný stav.
záznamv o ověřování a rátíoraci.mcrid-e| ve smvsu'zákoná o metro|ooii..

, , \ : . r t j t : , : 4 . : ; .  , i
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? Sk|adovací prostory a
manipu|ační zařizení

Žadate| disponuje vhodnými prostorami pro sk|adování a manipu|aci s výrobky
včetně sk|adovacího zařízení a dbá o ieiich správný stav

4 Technické v|astnosti vý-
robku

Zadate| má zpracován podrobný popis technických v|astností výrobku a má
Wmezen zoůsob ieho oouŽití ve stavbě

5 Pokyny pro pouŽití vý-
robku

Žadate| má zpracován návod pro pouŽití výrobku v českém jazyce

A Pokyny a personá|ní
poŽadavky pro insta|aci
vÝrobku

Žadate| provádí školení pracovníků odběrate|ů a insta|ačních firem zaměřená
na podmínky správné insta|ace výrobku, případně jim distribuuje podrobné
pokynv v písemné nebo audiovizuá|ní formě.

9.3. Zodpovědnost za doh|ed nad svstémem řízení vÝrobv

9.3'1. Postup podle s 7Ny 312_ověření shody

V rámci posouzení shody cestou ověřování shody pod|e $ 7 spočívá výhradní zodpovědnost
za imp|ementaci, dokumentování a provozování SŘV včetně interních doh|edů na Výrobci,
totéŽ p|atí o kontrole distribuovaných výrobkŮ Žadate|em.

Z h|ediska autorizované osoby se up|atní pouze kontro|ní mechanismus za|oŽený na počá-
tečních zkouškách typu výrobku, prokazujících shodu s parametry a kritérii stanovenými
v kapito|e 6 tohoto STo. Autorizovaná osoba Vydá po ukončení testů protoko| s omezenóu
dobou platnosti 3 roky.

Před ukončením platnosti protokolu výrobce či Žadate| požádá autorizovanou osobu' která
protokol vyda|a, o nové zkoušení a Vydání nového protoko|u s aktuá|ními zjištěními.

9.3.2. Postup podle S 5 Ny 312 - Certifikace

Výhradní zodpovědnost za imp|ementaci, dokumentování a provozování SŘV má výrobce,
v případě distribuce stavebních výrobků je za kontro|u distribuovaných výrobků zodpovědný
distributor.

Výrobce provádÍv|astními prostředky nebo zajistí u akreditované zkušební |aboratoře v rámci
výstupní kontroIy.

Vzorky odebírá výrobce náhodně na Výstupu z techno|ogické |inky.

Distributor má s dodavate|em uzavřen sm|uvní vztah, zaručující pouze dodávky výrobků sp|-
ňujících poŽadavky pod|e tabulky č. 1 tohoto STo a zajišt'uje kontro|y distribuovaných výrob-
ků pod|e tabu|ky č. 3 tohoto STo.

Autorizovaná osoba v rámci své spoluúčasti na procesu posuzování shody provádí pravide|-
ný doh|ed nad řádným fungováním SŘV nebo nad řádným fungováním kontro|y výrobků u
Žadate|e a kontro|u dodrŽení stanovených poŽadavků u výrobku jedenkrát za 12 měsíců.
P|atnost certifikátu a moŽnost distribuovat výrobky nadá|e na trh je podmíněna k|adnými vý-
s|edky kontro|ních činností uvedených ve zprávě předané výrobci nebo Žadate|i'

Rozsah doh|edu nad fungováním systému řízení výroby vo|í autorizovaná osoba tak, aby
během tří let doš|o k prověření všech prvků SŘV uvedených v kapitolách 9.1. a 9.2.

Během doh|edu prováděného v rámci postupu posouzeníshody pod|e $ 5 odebírá pracovník
autorizované osoby u výrobce nebo Žadate|e vzorky v počtu uvedeném ve s|oupci ,,D..tabu|-
ky zkapito|y 8.1. za účelem kontro|y dodrŽení stanovených poŽadavků zkouškami provede-
nými laboratoříautorizované osoby alespoň v následujícím rozsahu:

- Smrštění
- Rázová houŽevnatost
- Bobtnání (bobtnání)
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10. ověřovací zkoušky

ověřovací zkoušky pro stanovení dek|arovaných hodnot by|y provedeny u všech vlastností
s výjimkou sk|uznosti.

Zpracova!: |ng. Milan Kovář




