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Prohlášení o shodě 
vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 
Dovozce: Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
Výrobce: Den Braven Sealants bv, Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands 
 
Skupina: Bitumenové tmely (ve všech řadách a privátních značkách) 
Typ/Název: Zwaluw Roofplast ®, Zwaluw Tixoplast ®, Tixophalte (Bitumenové lepidlo), Střešní bitumenový tmel, 

Střešní tmel, Střešní bitumenové lepidlo 
 
Popis a určení výrobku: 

pro lepení střešních šindelů za studena, opravy střech z asfaltových pásů, utěsňování zakončovacích plechů 
(oplechování). Dotmelování parapetových a štítových krytin, průchody okapových svodů, přechody střech. 
Podtmelování hřebenových krytin. Dotěsňování oplechování komínů, střešních oken apod. 

 
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:  

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: 
ČSN 73 2577, ČSN 73 2578, ČSN 73 2579, TN 05_11_05b 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: 

§ 7 (certifikace výrobku) NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: 

AO 204 TZÚS Praha, s.p. 
Prosecká 76, 190 00 Praha 9, IČ 00015679 
pobočka 0200 České Budějovice 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
 

Stavební technické osvědčení č. 020-042054 ze dne 02.01.2020 
Protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-042055 ze dne 12.01.2020 

 
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za 
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto 
předpisů. 
 
v Úvalně, dne 12.01.2017 
Platnost osvědčení: 31.01.2023 

 
    Burda Václav 
    Manager technického rozvoje 

 
 
 


