
 

 
 

 
 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode č: 32/2015
vydané podľa § 13 ods.2 zákona č. 22/1997 Zb.

 
 
 
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku alebo názov:

 FEST MÖRTEL žiaruvzdorná kachliarska malta
   

Popis výrobku a zamýšľané použitie:

 

Rýchlotuhnúca, jednozložková, žiaruvzdorná 
žiaruvzdorných materiálov ako sú šamot, keramika (kachle), liaporové tvarovky a pod. do teploty 
1400°C. Maltu je možné použiť aj pre väčšie hrúbky vrstiev a opravy zvislých a vodorovných konštrukcií 
krbov, kachieľ, komínov, otvorených ohnísk a výplní opadaného muriva a pod. za prídavku drte a úlomkov 
spracovávaného materiálu. Maltu je možné použiť aj pr
vystavených vysokým teplotám. 
 

Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu:

 

EXCEL MIX CZ, s.r.o.; IČ: 27607020
Palackého 664, 281 01 Velim, 
Česká Republika 
tel.: + 420 321 762 154; fax.: +420
 

Posúdenie zhody tohto výrobku sa zúčastnila autorizovaná osoba:

 

Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. 
Pobočka 0300 – Plzeň,  
Zahradní 2180/15, 326 00 Plzeň
Česká Republika 
 

 ktorá vykonala: 

 
Overenie zhody typu výrobku podľa § 5 odst. 2.
vlády č. 312/2005 Zb. a nariadenia vlády č. 
 

 
a vydala: 
Certifikát výrobku č. 204/C5/2018/030

 
Stavebné technické osvedčenie č. 03
Protokol o výsledku certifikácie výrobku č. 030
 

Uvedený výrobok je v zhode s týmto 

 

Nariadením vlády č. 163/2002 Zb. ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na vybrané stavebné 
výrobky v znení NV č.312 / 2005 Zb., a zodpovedá technickej špecifikácii a technickým normám, ktoré boli 
použité pri posudzovaní zhody:
ČSN EN ISO 1927-1, ČSN EN
21587-1, ČSN EN ISO 21587-

  

 

Podpísal za a v mene výrobcu:  
Velim dňa: 19.11.2020 
Podpis: 
 
 
 
 

  
 

 
 

Vyhlásenie o zhode č: 32/2015 
vydané podľa § 13 ods.2 zákona č. 22/1997 Zb. 

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku alebo názov: 
žiaruvzdorná kachliarska malta  

Popis výrobku a zamýšľané použitie: 
Rýchlotuhnúca, jednozložková, žiaruvzdorná kachliarska malta určená pre murovanie a lepenie 
žiaruvzdorných materiálov ako sú šamot, keramika (kachle), liaporové tvarovky a pod. do teploty 

. Maltu je možné použiť aj pre väčšie hrúbky vrstiev a opravy zvislých a vodorovných konštrukcií 
krbov, kachieľ, komínov, otvorených ohnísk a výplní opadaného muriva a pod. za prídavku drte a úlomkov 
spracovávaného materiálu. Maltu je možné použiť aj pre lepenie žiaruvzdorných obkladových prvkov 
vystavených vysokým teplotám.  

Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu: 
IČ: 27607020 

Palackého 664, 281 01 Velim,  

762 154; fax.: +420 321 762 156, www.excelmix.cz 

Posúdenie zhody tohto výrobku sa zúčastnila autorizovaná osoba: 
Technický a zkušební ústav Praha s.p.  

Zahradní 2180/15, 326 00 Plzeň,  

výrobku podľa § 5 odst. 2. nariadenia vlády č. 163/2002 Z
nariadenia vlády č. 212/2016 Zb. 

č. 204/C5/2018/030-056186 zo dňa 16.01.2018 
vebné technické osvedčenie č. 030-056184 zo dňa 15.01.2018 s platnosťou do 31.01

výsledku certifikácie výrobku č. 030-056185 zo dňa 16.01.2018 

Uvedený výrobok je v zhode s týmto technickým predpisom: 
Nariadením vlády č. 163/2002 Zb. ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na vybrané stavebné 
výrobky v znení NV č.312 / 2005 Zb., a zodpovedá technickej špecifikácii a technickým normám, ktoré boli 
použité pri posudzovaní zhody: 

EN ISO 1927-3, ČSN EN ISO 1927-5, ČSN EN ISO 1927
-3, ČSN EN 993-13, ČSN 726100, TN 02_03_03 

mene výrobcu:  Daniel Pavelka, technický riaditeľ 

malta určená pre murovanie a lepenie 
žiaruvzdorných materiálov ako sú šamot, keramika (kachle), liaporové tvarovky a pod. do teploty až 

. Maltu je možné použiť aj pre väčšie hrúbky vrstiev a opravy zvislých a vodorovných konštrukcií 
krbov, kachieľ, komínov, otvorených ohnísk a výplní opadaného muriva a pod. za prídavku drte a úlomkov 

e lepenie žiaruvzdorných obkladových prvkov 

vlády č. 163/2002 Zb. v znení nariadenia 

s platnosťou do 31.01.2023.  

Nariadením vlády č. 163/2002 Zb. ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na vybrané stavebné 
výrobky v znení NV č.312 / 2005 Zb., a zodpovedá technickej špecifikácii a technickým normám, ktoré boli 

ISO 1927-6, ČSN EN ISO 
 

http://www.excelmix.cz

