ITG
AUToRlzoVANÁ osoBA ě. 224
lnstitut pro testování a certlfikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky ,763 02 Z|ín,
Ceská repub|ika
Rozhodnutí o autorizaci č. a2U4 ze dne 10. března 2014

CERTIFIKAT VYROBKU
č. 140401 V/Ao

V souladu s ustanoveními $5 Nařízenív|ády č. 16312002 Sb.' ktenim se stanovítechnicképoŽadavky
na vybrané stavebnÍ výrobky, ve znění Nařízení v|ády č. 31212005 Sb., Autorizovaná osoba č.224 potvrzuje, Že u stavebního výrobku

Korugované trubky a tvarovky z po|ypropy|enu (PP)' systém
MAGNAGOR, DN/|D 20a - DN/|D 600, sN 8n pro bezt|akové kana.
lizačnípřípojky a stokové sítě uloženéV zemi

dodávaného na trh společností

Gebr. ostendorf

- osMA zpracování plastů, s.

Komorovice 1,396 01 Humpo|ec, Česká republika

r' o.

DlČ: CZ6064700,|
z místa výroby

Magnaplast Sp. z o. o.
Sieniawa Žarska 69, 68.2,|3 Lipinki LuŽyckie, Polsko
přezkouma|a před|oŽené podk|ady, provedla počátečnízkouŠku typu výrobku na vzorku a posoudi|a
způsob kontro|y výrobků a zjisti|a, Že uvedený výrobek sp|ňuje zák|adní poŽadavky nařízenív|ády,
konkretizované v určenénormě csN EN 13476.3.
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila' Že způsob kontro|y výrobků odpovÍdá přís|uŠnétechnické dokumentaci a zabezpeČuje, aby výrobky dodávané na trh splňova|y poŽadavky stanovené shora uvedenými technickými normami a odpovídaly technické dokumeniaci pod|e $4, odst. 3.
Certifikát byI vydán na zák|adě Závěrečného protoko|u Č.793501293i2o14 ze dne 30.06.20.l4'
kteý obsahuje závěry zjiŠi,ovánía ověřování, výs|edky zkouŠek a zák|adní popis výrobku' nezbytný
pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zŮstává v platnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebnÍm technickém osvědčení,na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby či zpŮsob 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
odpovídajítechnické normě podle ustanovení $5,gdst.5c/ýše uvedeného nařízenívlády. Pokud autorizovaná osoba č' 224 zjistí nedostatky, je op!áÝnaraa<ru€lťn-gbo změnit tento ceftjfikát.
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