
 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 15358. 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

číslo: BCZ-TWINNER-03-06-2020 
 

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně  

a doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění 

 

Výrobce: 

BAUMIT, spol. s r.o.                IČO  480 38 296 

Průmyslová 1841 

250 01 Brandýs nad Labem 
 

prohlašuje a potvrzuje  na svou výlučnou odpovědnost, že 
 

vnější tepelně izolační kompozitní systém 
 

Baumit TWINNER 
s komponenty 

lepicí hmota:  Baumit StarContact / Baumit ProContact / Baumit NivoFix 

tepelný izolant:  tepelně izolační fasádní desky Isover TWINNER 

kotevní prvky:  vybrané hmoždinky výslovně uvedené v příslušném stavebním technickém osvědčení  

a v ujištění výrobce 

výztuž:  sklotextilní síťovina Baumit StarTex / Baumit DuoTex 

stěrková hmota:  Baumit StarContact / Baumit ProContact / Baumit DuoContact 

základní nátěr:  Baumit UniPrimer 

povrchová úprava:  tenkovrstvé pastovité omítky Baumit dle příslušného stavebního technického osvědčení 

pomocné prvky:  systémové příslušenství dle EAD pro ETICS uvedené v aktuálně platném produktovém 

katalogu (ceníku) BAUMIT, spol. s r.o. 

 

je určený pro kontaktní zateplení stavebních konstrukcí 

 

a splňuje požadavky výše citovaných zákonů a nařízení vlády konkretizované příslušnými technickými listy 

jednotlivých výrobků   a je za podmínek použití uvedených v příslušných technických listech a příslušném 

technologickém předpisu pro zateplovací systémy Baumit bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje 

shodu všech výroků uváděných na trh s technickou dokumentací a s postupy podle   ČSN EN ISO 9001. 

 

Posouzení shody bylo provedeno podle zákona č. 22/1997 Sb., § 12 odst. 4 písm. f a podle nařízení vlády  

č. 163/2002 Sb., § 5a v aktuálně platném znění s použitím   následujících dokladů: 

 

Stavební technické osvědčení  č. STO-2020-0884b/P ze dne 19. června 2020 

Certifikát  č. AO212/C5a/2020/0513b/P ze dne 19. června 2020 

 

 

vydané Centrem stavebního inženýrství a.s., autorizovanou osobou č. 212. 

  
 

 

 

V Brandýse nad Labem 19.6.2020  

Ing. Petr Lorenc 

manažer jakosti 


