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PREHLÁSENIE O ZHODE 
podľa § 13 zákona č. 22/1997 Zb. ČR v znení neskorších predpisov a 

§ 13 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. ČR v znení neskorších predpisov. 
 

STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ: 46353747 prehlasuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že 
výrobky pre ochranné nátery minerálnych podkladov a muriva: 
  

výrobok:    
                      

určený ako:     
     

pre prostredie 

BARBAKAN ochrana pred graffiti exteriér 

COLORCIT IN vápenná interiérová farba interiér 

COLORCIT M  vápenná fasádna farba exteriér 

COLORSIL IN  silikátová farba vnútorná exteriér 

COLORSIL KONTAKT adhézna silikátová farba exteriér 

COLORSIL M  silikátová fasádna farba modifikovaná exteriér 

COLORSIL SiSi silikónsilikátová fasádna farba exteriér 

ECOLOR akrylátová fasádna farba exteriér 

ECOLOR ANTIK disperzná farba pre dekoratívne nátery interiér 

ECOLOR BLOCK COAT  izolačný náter pre prekrývanie škvŕn interiér 

ECOLOR GROB akrylátová fasádna farba pre sanáciu prasklín exteriér 

ECOLOR IN akrylátová farba interiér 

ECOLOR IN Vinyl vinyl - akrylátová maliarska farba interiér 

ECOLOR S akrylátová fasádna farba štruktúrna exteriér 

ECOLOR SM  akrylátová fasádna farba exteriér 

ECOLOR SPK akrylátová fasád. farba s povrchom pomarančovej kôry exteriér 

ECOLOR UNI akrylátová farba univerzálna interiér, exteriér 

ECOLOR UNI EXTRA akrylátová farba univerzálna interiér 

EXIN EKO maliarska farba interiér 

EXIN EXCLUSIV maliarska farba interiér 

EXIN EXTRA maliarska farba interiér 

EXIN JOY maliarska farba interiér 

FIXASIL H spevňovač kameňa hydrofóbny exteriér 

FIXASIL M modifikovaná silikátová penetrácia exteriér 

FIXASIL O  základná penetrácia pod silikátové omietkoviny exteriér 

FIXASIL OH  spevňovač kameňa exteriér 

FORTEL M01 maliarska farba interiér 

FORTESIL adhezní můstek adhézny mostík interiér, exteriér 

FORTESIL hloubková penetrace akrylátová penetrácia interiér, exteriér 

FORTESIL hydrofobizant hydrofobizačný prostriedok exteriér 

FORTESIL injektáž injektážny prostriedok exteriér 

FORTESIL penetrace S 2802 A akrylátová penetrácia interiér, exteriér 

HYDROFOB hydrofobizačný prostriedok exteriér 

PENECO akrylátová penetrácia interiér, exteriér 

PENECO GRUND jemnozrnný univerzálny penetračný náter ineriér 
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výrobok:    
                      

určený ako:     
     

pre prostredie 

PENECO K  akrylátová penetrácia - koncentrát interiér, exteriér 

PENECO KONTAKT  akrylátová penetrácia interiér, exteriér 

PENECO MOSAIC akrylátová penetrácia exteriér 

PENECO NANO akrylátová penetrácia s hĺbkovým účinkom - koncentrát interiér, exteriér 

PENECO O základný penetračný náter pod akrylátové omietkoviny exteriér 

PENESIL silikónová penetrácia exteriér 

PENESIL O  základný penetračný náter pod silikónové omietkoviny exteriér 

REPESIL  hydrofobizačný prostriedok exteriér 

REPESIL AQUA  hydrofobizačný prostriedok interiér, exteriér 

SANATOP PREVENT Fix transparentný náter s preventívnou ochranou proti rastu rias, 
plesní a machov 

exteriér 

SILCOLOR  silikónová fasádna farba exteriér 

SILCOLOR RENOV silikónová fasádna farba exteriér 

UNIVERLIT AKRYL farba na podlahy interiér, exteriér 

 
 
spĺňa základné požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. ČR konkretizované technickými predpismi a normami:  
STO č .: 010-031659 vydané dňa 1.7.2013 a je za podmienok vyššie uvedeného určenia bezpečný. Ďalej výrobca vyhlasuje, 
že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so 
základnými požiadavkami. 
 
 
Posúdenie zhody bolo vykonané podľa § 5 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. ČR v znení neskorších predpisov s použitím 
nasledujúcich dokladov: 
Certifikát číslo: 204 / C5 / 2017 / 010-031660 zo dňa 31.3.2021 
Stavebné technické osvedčenie číslo: 010-031659 zo dňa 1.7.2013 
Dodatok č. 010-033687 k STO č. 010-031659 zo dňa 8.9.2014 
Rozhodnutie č. 010-036900 o predĺžení doby platnosti STO č. 010-031659 zo dňa 31.7.2016 
Rozhodnutie č. 010-041598 o predĺžení doby platnosti STO č. 010-031659 zo dňa 31.7.2019 
Protokol o výsledku certifikácie č. 010-031661 zo dňa 8.7.2013 
Správa z dohľadu č. 010-044081 zo dňa 31.3.2021 
vydaných Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., pobočkou Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, IČ: 
00015679, autorizovanou osobou č. 204. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
V Zibohlavoch 2.4.2021 Bc. Martin Váša – výrobný riaditeľ 
 

   

   


