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lnstitut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky ,763 02 Zlín,
Ceská repub!ika

Rozhodnutí o autorizaci č, Z201 4 ze dne 10. března 2014

CERTlFIKAT VYROBKU
č. 14 0527 V/Ao

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízenívlády č, 16312002 Sb., kteným se stanovítechnické po-
žadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 31212005 Sb., Autorizovaná osoba č,
224 po|vrzuje, že u stavebního výrobku

Systém Quick-Lock - úseková manžeta Quick-Lock
a koncová manžeta pro rukávce Quick-Lock,
použití pro renovace a opravy beztlakových kanalizačních systémů

dodávaného na trh společností

HERMES TECHNOLOGIE s. r. o.
Na Groši 1344t5a,lg2OO Praha 10, Česká republika
DlČ: CZ25104381

z místa výroby

Uhrig Kanaltechnik GmbH
Am Roten Kreuz 2,78187 Geisingen, Německo

přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila
způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, kon-
kretizované ve stavebním technickém osvědčení č. STO - AO 224 - 67012014.
Autcrizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické doku-
mentaci azabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným
stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. 79350130212014 ze dne 29.8.2014, který
obsahuje závéry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho
identifikaci,
Tento Ceftifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpi-
sech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby čizpůsob kontroly výrobků výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č.224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním
kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku
odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odsí. 5, výše uvedeného nařízení
vlády. Pokud autorizovaná osoba č.224 zj
kát

, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifi-
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