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CERTIFIKÁT VÝROBKU 
č. 204/CSa/2022/060-054163 

V souladu s ustanovením§ 5a nai'ízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znení nai'ízení vlády č. 312/2005 Sb. a nai'ízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba 
potvrzuje, že u stavebního výrobku 

CEMIXTHERM DUALSAN MW 
vnéjší tepelné izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou a 

s izolantem z minerálni vlny MW 

IČO: 
adresa: 

výrobna: 

zakázka: 

výrobce: 

LB Cemix, s.r.o. 
27994961 
Tovární 36, 37312 Borovany, Česká republika 

LB Cemix, s.r.o. 
1) 664 23 Čebín, česká republika 
2) 267 12 Lodenice, česká republika 
3) 378 09 Nová Ves nad Lužnicí, česká republika 
4) 742 13 Studénka, česká republika 

2060190077 

pi'ezkoumala podklady predložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala 
počáteční proverku v míste výroby, posoudila systém rízení výroby a zjistila, že 

• uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného narízení vlády 
stanovené stavebním technickým osvedčením: 

STO č. 060-054161 ze dne 24.10.2022 vydané Autorizovanou osobou 204, s platností do 31.10.2025 

• systém i'ízení výroby odpovídá príslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uvádené na trh 
splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvedčením a odpovídaly technické 
dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného narízeni vlády. 

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 060-054162 ze dne 27.10.2022, který 
obsahuje závery zjišťování, overování a výsledky zkoušek, základní popis a popi'. zobrazení certifikovaného 
výrobku nezbytné pro jeho identifikaci. 

Tento certifikát byl poprvé vydán 27.10.2022 a zustává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve 
stavebním technickém osvedčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v míste výroby či systém 
i'ízení výroby výrazne nezmení nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmení nebo nezruší. 

Autorizovaná osoba provádí nejméne jedenkrát za 12 mesícu dohled nad rádným fungováním systému i'ízení 
výroby u výrobce a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvedčení podle 
ustanovení§ 5a odst. 2 výše uvedeného narízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, 
kterou predá výrobci. 
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vydává 

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmene a doplnení 
nékterých zákonu, ve znéní pozdéjších predpisu, a § 2 a 3 narízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znení 
nai'ízení vlády č. 312/2005 Sb. a nai'ízení vlády č. 215/2016 Sb. 

~ , v v , 

STA VEBNI TECHNICKE OSVEDCENI 
č. 060-054161 

na výrobek: 

CEMIXTHERM DUALSAN MW 
vnéjší tepelné izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou a 

s izolantem z minerálni vlny MW 

IČO : 
adresa: 

výrobna: 

IČO : 

adresa: 

zakázka: 

výrobci: 

LB Cemix, s.r.o. 

27994961 
Tovární 36, 37312 Borovany, česká republika 

LB Cemix, s.r.o. 

27994961 

1) 664 23 Čebín, česká republika 

2) 267 12 Lodénice, česká republika 

3) 378 09 Nová Ves nad Lužnicí, česká republika 
4) 7 42 13 Studénka, česká republika 

2060190077 

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvedčením osvedčuje údaje o technických 
vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkum 
uvedeným v pi'íloze č. 1 nai'ízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znéní nai'ízení vlády č. 312/2005 Sb. a nai'ízení 
vlády č. 215/2016 Sb. 

Osvédčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku. 

Počet stran stavebního technického osvedčení včetne strany titulní: 18 

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvedčení: 

Platnost osvédčení do: 31. i'íjna 2025 
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vedoucí posuzova 
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Upozornení: 
Bez písemného souhlasu vedoucího Autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvedčení nesmí reprodukoval jinak než celé . 


