
 

 
 

 
Kiadva a termékek műszaki követelményeiről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/1997 
Sb. sz. törvény, a 71/2000 Sb. sz. törvény, a 205/2002 Sb. sz. törvény, valamint a 163/2002 Sb. sz. kormányrendelet 
és a kiválasztott építési termékekre vonatkozó műszaki követelményekről szóló, 312/2005 Sb. sz. 
kormányrendelet hatályos szövege szerint.  
 
A gyártó kijelenti és megerősíti arra vonatkozó kizárólagos felelősségét, hogy a feltüntetett termékeknél 
elvégezték a tulajdonságok műszaki előírásoknak való megfelelésének értékelését. 
 
Gyártó: Alca plast, sro /Kft./, Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, Cseh Köztársaság, ID: 
25655809 
 
Termék/Termékek: Alca Nyomólapok  
  
Type - M7X, M 17x, M27x, M 37x, M 47x  
              X - jelöli az 5 színváltozatban 
 
A megfelelőség értékelése a 312/2005 Sb. sz. kormányrendelet hatályos szövege értelmében, a 163/2002 Sb. sz. 
kormányrendelet 5 §, (2) bek. Alapján a jogosult személy ezennel megerősíti, hogy az alábbi építészeti 
temékekkel. 
 
A vizsgálati dokumentumok és a megfelelőség-értékelés azonosító adatai: 
 

1. Az ITC a.s /Rt,/, třída T. Bati 299, 764 21, Zlín által kiadott, 2006.06.20, 412201706 sz. Vizsgálati 
jegyzőkönyve 

2. Az ITC a.s /Rt,/, třída T. Bati 299, 764 21, Zlín által kiadott, 2008.07.03, 412203222 sz. Vizsgálati 
jegyzőkönyve 

3. Az ITC a.s /Rt,/, třída T. Bati 299, 764 21, Zlín által kiadott, 2008.07.16, 412203209 sz. Vizsgálati 
jegyzőkönyve 

4. Az ITC a.s /Rt,/, třída T. Bati 299, 764 21, Zlín által kiadott, 2009.10.14, 412203125 sz. Vizsgálati 
jegyzőkönyve 

 
Utalás a megfelelőség-értékélésnél alkalmazott, megadott szabványokra, műszaki előírásokra vagy építési 
műszaki igazolásokra: 

EN 2409, TL 226 
 
A gyártó saját felelősségére igazolja, hogy a jelen nyilatkozatban meghatározott termék/ termékek megfelel/nek a 
312/2005 Sb. sz. kormányrendelet hatályos szövege értelmében, a 163/2002 Sb. sz. kormányrendelet alapvető 
követelményeinek, valamint a feltüntetett műszaki előírások követelményeinek, továbbá, hogy a termék - 
szokványos, a gyártó által megadott rendeltetésszerű használat esetén – biztonságos, valamint, hogy intézkedést 
tett, arra, hogy az összes forgalomba hozott termék megfeleljen a műszaki dokumentációnak és az alapvető 
követelményeknek 
 
 
Břeclav,  5. 12. 2017 
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Ing. Soňa Hřebačková 
minőségi meghatalmazott 

http://www.alcaplast.hu/termekek/gyartmanyok-sorozata/nyomogombok/alca-nyomogombok/

