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Prohlášení o shodě 
 
ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a  
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a 
nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 
 
Dovozce/Výrobce: 
Knauf Praha spol  s r.o. Mladoboleslavská 949, 193 00 Praha 9, IČO 161 91 102 
 
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky/systémy: 
 
příčky Knauf W111, W112, W113, W115 a W116 splňují základní vlastnosti a požadavky dle níže 
uvedených dokumentů, v souladu s platným STO, za předpokladu dodržení podmínek použití ve shodě 
s platnou technickou dokumentací. 

 
Posouzení shody bylo provedeno podle §10 zákona 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
technických požadavcích na výrobky a §5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 
312/2005 Sb. a základě následujících dokladů: 
 
Certifikát č.: 204/C5a/2019/060-049702 – Sádrokartonové příčky Knauf 
Stavební technické osvědčení č.: 060-049700 – Sádrokartonové příčky Knauf 
Protokol o certifikaci: 060-049701 – Sádrokartonové příčky Knauf 
 
vydaných autorizovanou osobou 204, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Brno, 
Hněvkovského 77, 617 00 Brno. 
 
Použití ve stavbě: 
Sádrokartonové příčky v interiéru do relativní vzdušné vlhkosti max. 75%, s nebo bez požární odolnosti. 

 
Součástí systému příček jsou  
Desky        Kotevní technika 
Profily        Závěsy, spoje dráty 
Tmely sádrové a akrylové     Šrouby 
Trennwandkitt      Penetrace 
Výztužné pásky      Revizní klapky 

 
Společnost Knauf Praha spol. s r.o. přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných 
na trh s  příslušnou technickou dokumentací a se základními požadavky  
 
V Praze 07.01.2020 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Nyč 
Vedoucí Produktmanagementu 
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