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o autorizaci k provádění protipožárních nátěrů na ocelové konstrukce

PROTHERM STEEL
potvzuje,

že:

HOUŠKA OK s.r.o., Liberec, Na Zvonku 8í3/30, PSČ 460 í5,
lč 25o 18779

je autorizovanou organizací, která oprávněna kvalifikovaně aplikovat protipožárnínátěr PROTHERM STEEL určený k ochraně

vnitřních ocelových konstrukcí v plném rozsahu certifikátu

AO 204 ě.204lC5al201a080417437 ze dne 30. června 2012 a

platného,,Prohlášení o shodě".
Toto osvědčeni nenahrazuje výše uvedenou dokumentaci, která musí b,ýtvždy aktuální a platná.

Ke každéaplikaci je uýše společnost povinna vystavit číslovanýgarančnílrs( ve kterém potvrdí, že aplikaci provedla
podle know-how, které je shodné s postupem, kteným byly zhotoveny zkušební vzorky při zkouškách podle norem a předp,isů,
na které se toto osvědčení odvolává a se kteným byli její pracovníci v rámci školení seznámeni. V tomto garančnímlistu musí
být současně uvedeno ijméno pracovníka, ktený práci provedl, číslotohoto osvědčení a celkorr,ý rozsah provedených prací.

Nedílnou součástígarančního listu musí být i řádně vyplněný origináI ,,Osvědčení o původu stanoveného výrobku", ve
kterém je jmenovitě uvedena akce, na kterou byl nátěr použit, termín aplikace, požární odolnost, plocha a vypočtenémnožství
spotřebovaného nátěru.
Kopie těchto garančních listů budou průběžněevidovány, a společnost umožnívrýhradnímu distributorovi protipoárního

nátěru PROTHERM STEEL pro ČR a SR, společnos,ti A/AA COLOR s.r.o. případnou namátkovou kontrolu,

k

čemužse

současně přijetím tohoto osvědčení společnost HOUŠ}(A OK s.r.o. zavaz$e.
PrŮkaznou hodnotu má pouze originál tohoto OSVĚDČENÍ,opatřený originální plastickou pečetí,razítkem, jménem a
podpisem zástupce společnosti AAA COLOR s.r.o., a platí pouze za předpokladu, že jsou práce provedeny pracovníkem, na

jehož jméno byla autorizace vystavena, Pracovník

je

povinen

se

v případě potřeby prokázal dokladem

o

zaškolení,

vystaveným na jeho jméno.

V případě porušeníuvedených podmínek ztrácí toto bsvědčení platnost.

Výše uvedená společnost, autorizovaná k provádění protipožárních nátěrů, není oprávnéna tuto autorizaci dáIe
šíilta školit dalšípracovníky, právě tak není tato společnost oprávněna prodávat materiál, tedy protipožárnínátěry
třetím osobám či organizacím.

Petr Jiruška, narozen 17.08.1974

Pro uýše uvedenou společnost byl vyškolen:

Tento pracovník odpovídá za dodžení výše uvedených předpisů a

za plnění všech technologických postupů

platných pro aplikaci ve smyslu §6 vyhl. 246/2001 Sb.

AAA §§L§R

tsmo, Kolískova 15,

§.ř,o,

PsČ 602

00,

cz

DlČ Cz2B352751

tel:+420 5/;6223 0B0, fax:+420 5/16212487

ctctctc-Ol_Qe,:

V Brně, dne 10.1edna 2013

Toto osvědčenímá platnost 24 měsícůod data vystavení
AAA (OLORs.r.o.
Kolískova

1

t€leion]

5, 6ů2 00

(Zech R*publi.

la; 2B35275 i, Dlť:

Blno

{Zl835ž7i

+42ů §46:r3 080

487
obchod@áěB(oloí.cz
wwwóaacolor.az

1ax: +42ů 546 2'1J

1

ff;rlíl-elsenbalk a,r,, ť_ú.4ó448ó9001 / 5í00
!p0 eťilgll €F!3P3

|ú).h§e1,1Ť Éi§laÉU
\, Bíni

!,ťdERe.n :iídj5d!fr ,oudem
*1d:1 (, Vl!žk3 ó3:4!

