
Prohlášení o shodě vydávú:

NORWOOD, s.r.o.
Rybnó 776124, 1rc 0a Proha-Staré Město
tČO:038 4a 760

lako výrobce výrabkg: NW - PUR panel

Popls a uňení |unkce výrobku:

NW-PUR pgne|je vyroben jaka samonosný sendvičový stavebnf prvek, metadau opláštěníOSB deskau

tl. 75mmm, vázaný PUR pěnou tl. Mamm s hustotou 44kg/m3, aplikavanou tlakovou injektáží. NW-

PUR panely jsau vhodné pro stavby dle individuálních projektů s možnosti využití jako vnitřní příčky a

dělící stěny pra kompozitní konstrukce. Použití je dolažena stoyebně technickým asvědčaním ,,STQ
2744/76" pro dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy -NW-PUR PANEL.

Prahlašutl a poarrzu/ť, že:

A, Uvedený výrobek je za podmínek abvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že

byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh stechnickou
dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, kteró se na něj vztahují a s požadavky

technických předpisů uvedených v ěósti B.

B. Vlastnasti tohoto výrobku sptňují teehnické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou

uvedeny v: nařízení vlády č, 16312002 Sb,, ve znění nařízení vtády č. 312/2005 Sb., kteúm se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

C, Posuzování shady bylo pravedena postupem stanoveným v:

§ 5a} nařízení vlády č. 163/2002 §b., ue znění nařízení vtády č, 312/2005 Sb., kterym se stanoví
technické požadavky na stavební výrabky.

Přezkaušení l:1pu tohota výrobku ve smyslu části C, písm. a) tahoto prohlášení o shadě provedla

AuTORlZovANÁ osoBA 222, Výzkumný a vývojový ťlstav dřevařský praha, která vydala na tento

typ výrobku PROTaKaL o ověřenf shody typu výrobku padle § 7 nařízenívlódy ě. 1ffi/2a02 Sb., ve

znění nařízení vlódy č. 312/2005 Sb. č. 2744/2ZZ/§5a/2a19.

Při výrobě jsou přijata veškerá opatření, kterýmije zabq?ečena shoda všech výrobkťt uváděných

ng trh s technickau dokumentací a se základnímt pažadavlť.
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