Vyhlásenie zhody
Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR
výrobcu:

TERMO + s.r.o., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Mineral Basic
je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2oo4 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky
č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901a technologickým predpisom výrobcu.
Typ a účel použitia stavebného výrobku:
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Mineral Basic s omietkou s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy dosky, lamely
z minerálnej vlny sa lepia celoplošne. Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo
jestvujúcich budov.
Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti
poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do rekcie na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN
13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách bez obmedzenia výšky budovy. Protipožiarna bezpečnosť budovy sa musí riešiť
s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.
Názov autorizovaného certiﬁkačného orgánu:
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04
Adresa autorizovaného certiﬁkačného orgánu:
Studená 3, 821 04 Bratislava
Certiﬁkát vnútropodnikovej kontroly:
• SK – Certiﬁkát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1394
Autorizovaná certiﬁkačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:
• TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.,
Pobočka Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava
Číslo Technického osvedčenia:
• TO – 10/0156

Bratislava, 11. Februára 2011
Ing. Oliver Holloš
konateľ
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Vyhlásenie zhody
Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR
výrobcu:

TERMO + s.r.o., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Styrol Basic
je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2oo4 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky
č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901a technologickým predpisom výrobcu.
Typ a účel použitia stavebného výrobku:
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Styrol Basic s omietkou s tepelnou izoláciou z fasádneho
penového polystyrénu sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 20 % plochy
dosky EPS alebo ako čiastočne lepený s doplnkovým kotvením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy dosky EPS. Používa
sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo jestvujúcich budov.
Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti
poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do rekcie na oheň B-s1, d0 podľa STN EN
13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách s požiarnou výškou do 22,5 m. Protipožiarna bezpečnosť budovy sa musí riešiť
s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.
Názov autorizovaného certiﬁkačného orgánu:
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04
Adresa autorizovaného certiﬁkačného orgánu:
Studená 3, 821 04 Bratislava
Certiﬁkát vnútropodnikovej kontroly:
• SK – Certiﬁkát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1390
• SK – Certiﬁkát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1391
Autorizovaná certiﬁkačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:
• TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Číslo Technického osvedčenia:
• TO – 10/0148

Bratislava, 11. Februára 2011
Ing. Oliver Holloš
konateľ
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Vyhlásenie zhody
Dolu podpísaný zástupca:

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava – Ružinov, SR
výrobcu:

TERMO + s.r.o., Všebořická 239/9, 400 11 Ústí nad Labem, ČR

Týmto vyhlasuje, že výrobok:

Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém Termo+Styrol Exclusive
je v zhode s ustanovenia § 4 a § 26 zákona č 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 158/2oo4 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody, v znení vyhlášky
č. 119/2006 Z.z. ak je zabudovaný súlade s STN 73 2901a technologickým predpisom výrobcu.
Typ a účel použitia stavebného výrobku:
Vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém (ETICS) Termo+Styrol Exclusive s omietkou s tepelnou izoláciou z fasádneho penového polystyrénu sa používa ako mechanicky kotvený s doplnkovým lepením s lepenou plochou minimálne 20 %
plochy dosky EPS alebo ako čiastočne lepený s doplnkovým kotvením s lepenou plochou minimálne 40 % plochy dosky EPS.
Používa sa na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností zvislých stien nových alebo jestvujúcich budov.
Súčasne prispieva k predĺženiu životnosti stavebných konštrukcií budov zabezpečením zvýšenej ochrany proti
poveternostným vplyvom. Z protipožiarneho hľadiska je systém zatriedený do rekcie na oheň B-s1, d0 podľa STN EN
13501-1+A1, môže sa použiť na stavbách s požiarnou výškou do 22,5 m. Protipožiarna bezpečnosť budovy sa musí riešiť
s ohľadom na konštrukčné usporiadanie v projektovej dokumentácii stavby.
Názov autorizovaného certiﬁkačného orgánu:
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Autorizovaná osoba SK 04
Adresa autorizovaného certiﬁkačného orgánu:
Studená 3, 821 04 Bratislava
Certiﬁkát vnútropodnikovej kontroly:
• SK – Certiﬁkát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1392
• SK – Certiﬁkát vnútropodnikovej SK04-ZSV-1393
Autorizovaná certiﬁkačný orgán ktorý vypracoval Technické osvedčenie:
• TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o., Pobočka Bratislava
Studená 3, 821 04 Bratislava
Číslo Technického osvedčenia:
• TO – 10/0139

Bratislava, 11. Februára 2011
Ing. Oliver Holloš
konateľ

TERMO + SK, s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava
I www.termosk.sk E info@termosk.sk T +421 2 436 301 93 F +421 2 436 301 94

