Prohlášení o shod výrobku s technickými p edpisy
ve smyslu zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky posuzování
shody v platném zn ní.
a) Identifika ní údaje o firm , která vydává prohlášení
Obchodní jméno: Signus Corporation, organiza ní
složka

Identifika ní íslo (I ): 294 57 611

Sídlo: Pohrani ní 104, Ostrava, 703 00
b) Identifika ní údaje o výrobku
Název: Barva LumiSafe Primer

Akrylová barva bílá podkladová

Typ (zna ka, model):
c) Popis a ur ení výrobku
Akrylová barva ur ená pro podkladové nát ry pod fotoluminiscen ní barvy.
d) Údaj o použitém zp sobu posouzení shody
Vlastní m ení u výrobce.
e) Seznam jiných p edpis použitých p i posouzení shody
SN EN ISO 7143, SN EN ISO 16925, SN EN ISO 15184 SN EN ISO 7784-1 SN EN ISO 1518-1
SN 67 3098 SN EN ISO 2810 SN EN ISO 16474-1
f) Údaje o další organizaci, která se zapojila do posuzování shody

g) Potvrzení
Firma Signus Corporation, organiza ní složka identifikovaná pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje,
že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, spl ují základní požadavky
na výrobky, p edpisy identifikovanými pod písmenem d), e) tohoto prohlášení. Zaru uje a prohlašuje, že
výrobek vyhovuje všem ustanovením obecn závazných právních p edpis a technických p edpis ,
které se na n j vztahují.
Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpe ný. Dodavatel potvrzuje, že p ijal opat ení, kterými
zabezpe uje shodu všech výrobk jím uvád ných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.
Datum a místo vydání prohlášení o shod

Ostrava 15.8.2015

Jméno a funkce odpov dné osoby výrobce/dovozce Ing. Karel Ospalík – editel

tel/fax 596 123 556
tel 603 482 835, 604 266 813

Podpis:

O: 25380141
DI : CZ25380141

Firma je zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 16963.

