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Oznámený subjekt 1020

OSVEDCENI
o STALOSTI vLAsT|{oSTI
certificate of constancy of performance
č. 1020-cPR-070039789

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. bíezna 2011
o slavebních V,ýrobcích nebo cPR) se vydává tolo osvědčení pro stavební Výrobek:

Cement pro zdění EN 4í3-íMC í2,5
(obchodní oznaěení UNIMALT í4)
uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou Výrobce:

Gement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288, Hranice l - Město
753 01 Hranice
Česká republika

lčo: íssolozz

a vyrobený ve výrobním závodě:

Gement Hranice, akciová spoleěnost
Bělotín§ká 288, Hranice l - Město
753 01 Hranice
Česká republika

Toto osvědčení prokazuie, že všechna ustanovení týkajícíse posuzování a ověřování stálosti vlastností
popsaná V příloze ZA normy

EN 413-í:20í1
Podle systému 1+ pro Vlastnosti uvedené V tomto osvědčeníbyla uplatněna a že íízeníVýroby u

výrobce zajišťuje

stálost v]astnosti síavebního výrobku
Toto osvědčení bylo poprvé Vydáno 29. července 2010 jako céňifikát podle CPD a zůstavá V platnosti,
dokud se harmonizovaná norma, siavební VýTobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani
výrobní podmínky v místě v,ýroby výrazně nezmění nebo pokud omámený subjekt pro osvědčení výrobku
nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.
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Razítko oznámeného subjektu

ostrava, 3. únoía2017
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Notified Body 1020

CERTIFICATE
OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
,t020
No.

- CPR -

070039789

ln compliance With Regulation (EU) No 3o5/2o1,1 ofthe European Parliament and ofthe councilof9 Maích 2011
(the construction Products Regulation or cPR), this certificate applies to the construclion product:

Masonry cement EN 4í3-íMC í2,5
(trade name UNIMALT í4)
placed on the market under the name or trade mark of

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288, Hranice l - Město
753 01 Hranice
Gzech Republic
lNo: 15504077

and produced in the manufacturing plant:

Cement Hranice, akciová spoleěnost
Bělotínská 288, Hranice l - Město
753 01 Hranicé
Czech Republic

This certiíicate attests that all provisions concernin9 the assessment and Verification of constancy of
performance described in Annex ZA of the standard

EN 413-1:2011
under system 1+ íor the peďormance set out in this certificate are applied and that the factory
production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of peďormance of the construction product.

This ceňificate Was first issued on 29. July 2010 under cPD and will remain valid as long as neiiher
ihe harmonised standard, thé construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modiíied significantly, Unless suspended or Withdrawn by lhe notified
product ceňification body.
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