
 

 
 

 

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. și Regulamentul Guvernului nr. 163/2002 Coll., cu modificările ulterioare prin Regulamentul 

Guvernului nr. 312/2005 Coll., care stabilește cerințe tehnice pentru produsele de construcții selectate. 

 

Producătorul declară și confirmă pe propria sa răspundere că a fost efectuată o evaluare a conformității 

proprietăților cu cerințele reglementărilor tehnice pentru produsele menționate. 

 

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

 

Produsul/produsele: Butoane de control ale sistemelor de instalare pre-perete THIN 

 

Tip – M 57X, M 67X, M 77X 

              X – indică variante de culoare 

 

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

Coll. astfel cum a fost modificat prin regulament guvernamental 

Nr 312/2005 Coll. 

 

Datele de identificare ale documentelor privind probele și examinarea conformității: 

 

1. Raport de încercare numărul 132/18, din 22.06.2018, emis de Alcaplast s. r. o., Lanžhotská 

27, 690 02 Břeclav 

2. Raport de încercare numărul 001/19, din 8 ianuarie 2019, emis de Alcaplast s. r. o., 

Lanžhotská 27, 690 02 Břeclav 

 

Trimiterea la normele stabilite, reglementările tehnice sau certificatele tehnice de construcție utilizate în 

cursul examinării conformității: 

ČSN EN 2409, TL 226 

 

Producătorul confirmă pe propria răspundere că proprietățile produsului (produselor) specificate în 

această declarație îndeplinesc cerințele de bază de bază conform Regulamentului Guvernului nr. 163/2002 

Coll. astfel cum a fost modificat prin Regulamentul Guvernului nr. 312/2005 Coll., și cerințele 

reglementărilor tehnice menționate mai sus, că produsul este sigur în condițiile de utilizare obișnuite, 

specificate de producător și că a luat măsuri pentru a asigura conformitatea tuturor produselor plasate. pe 

piata cu documentatie tehnica si cerinte de baza . 

 

Břeclav, în data de: 7. 11. 2022      
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