
 

  
 

Eliberată în temeiul Legii 22/1997 Coll., privind cerințele tehnice pentru produse și privind modificarea și 

completarea anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2000 Coll., Legea nr. 205/2002 

Coll., Legea nr. 100 /2013 Coll. și Regulamentul Guvernului Nr. 163/2002 Coll., astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul Guvernului Nr. 215/2016 Coll., care stabilește cerințe tehnice pentru produsele de 

construcții selectate. 

 

Producătorul declară și confirmă pe propria sa răspundere că, pentru produsele menționate, a fost 

efectuată examinarea conformității caracteristicilor cu cerințele reglementărilor tehnice. 

 

Producător: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, C. U. I.: 25655809 

 

Produsul/produsele: Siguri de pardoseală 

 

Tip – APZ15 – scurgere de pardoseală fără margine cu grilă pentru așezarea plăcilor 

         APZ1016 - scurgere de pardoseala cu guler fix pe perete - scurgere verticala 

 

Datele de identificare ale documentelor privind probele și examinarea conformității: 

 

1. Protocolul examenului număr 184000001/EMC, 18000001/E de 23. 1. 2018, emis TSÚ Piešťany, 

p. Tomáš Bednárik 

 

Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu § 7 din Decretul Guvernului nr. 163/2002 Coll. 

astfel cum a fost modificat printr-un decret guvernamental Nr. 312/2005 col. 

 

Date de identificare a documentelor de testare și evaluarea conformității: 

 

1. Certificat de produs nr. 13 0771 V/AO/e din 19.12.2022, eliberat de ITC, a. s., třída T. Bati 299, 

764 21, Zlín 

 

Trimiterea la standardele specificate, reglementările tehnice sau certificatele tehnice de construcție utilizate 

în evaluarea conformității: 

 

ČSN EN 1253-1 - Scurgeri de pardoseală și scurgeri de acoperiș 
 

Producătorul confirmă pe propriul risc că proprietățile produsului (produselor) specificat (e) în această 

declarație îndeplinesc cerințele de bază conform Decretului Guvernului nr. 163/2002 Coll. astfel cum a fost 

modificat prin Decretul Guvernului nr. 312/2005 Coll. și cerințele reglementărilor tehnice de mai sus, 

conform cărora produsul este sigur în condițiile de utilizare normală specificate de producător și că a luat 

măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor plasate pe piața cu documentație tehnică și 

cerințe de bază.  

 

Břeclav, în data de: 16. 1. 2023    
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