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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a  
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 
STACHEMA CZ s.r.o.., Hasičská 1, Kolín-Zibohlavy, 280 02, IČ: 46353747 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že: 
 

výrobek  určený jako 

PENESIL  silikonová penetrace 

SILCOLOR   silikonová fasádní barva 

PENESIL K   silikonová penetrace - koncentrát 

PENESIL O   základní penetrační nátěr pod silikonové omítkoviny 

SILCOLOR Renov  silikonová fasádní barva 

FORTESIL  
FORTESIL N  
FIXASIL  

 injektážní prostředek 
silikátový penetrátor 
silikátový penetrátor 

FIXASIL M 
FIXASIL O                         

 silikátový penetrátor modifikovaný 
silikátový penetrátor pod probarv.omítkov. 

COLORSIL  silikátová fasádní barva 
COLORSIL M   silikátová fasádní barva modifikovaná 
COLORSIL IN   silikátová barva vnitřní 
COLORSIL GROB   silikátová barva pro sanaci prasklin 
COLORSIL KONTAKT   silikátová kontaktní barva 

PENECO 
PENECO K  
PENECO EXTRA  
PENECO EXTRA K  
PENECO FROST  
PENECO O 
ECOLOR SM  
ECOLOR SPK 
ECOLOR FLEX 
ECOLOR FROST 
ECOLOR GROB 
ECOLOR 
ECOLOR S 
ECOLOR UNI  
ECOLOR UNI EXTRA 
ECOLOR GROB FLEX                   
FIXASIL OH                            
FIXASIL H  
REPESIL  
REPESIL AQUA  
COLORCIT M  
ECOLOR BKH FLEX  
ECOLOR BKH  
PENECO EXTRA 
PENECO FROST O 
UNIVERLIT PUP  
UNIVERLIT PUR  
UNIVERLIT AKRYL 
PENECO NANO  
PENECO KONTAKT  
COLORCIT POW  
COLORCIT PEN  
EPOXYLINE UV 
SANAPEN EXTRA  
SANAPEN SPECIAL 

 akrylátová penetrace  
akrylátová penetrace – koncentrát 
akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem 
akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem–konc. 
akrylátová penetrace pro práci za nízkých teplot 
akrylátová penetrace pod omítkoviny 
akrylátová fasádní barva 
akrylátová fasád. barva s povrchem pomeranč.kůry 
akrylátová fasádní barva flexibilní 
akrylátová fasádní barva pro práci za nízkých teplot 
akrylátová fasádní barva pro sanaci prasklin 
akrylátová fasádní barva 
akrylátová fasádní barva strukturní 
akrylátová barva univerzální 
akrylátová barva univerzální 
pružná akrylátová barva na sanaci prasklin 
zpevňovač kamene 
zpevňovač kamene hydrofobní 
hydrofobizační prostředek 
hydrofobizační prostředek 
vápenná fasádní barva 
pružná ochranná barva na železob. hydrofobní 
ochranná barva na železobeton hydrofobní 
akryl. penetrátor s hloubk. účinkem - koncentrát 
akrylátová penetrace pro práci za nízkých teplot 
barva na betonové podlahy 
barva na betonové podlahy 
barva na betonové podlahy 
akrylátová penetrace 
akrylátová penetrace 
vápenná fasádní barva 
penetrace pod vápenné barvy 
epoxidová nátěrová hmota 
akrylátová penetrace  
akrylátová penetrace  
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SANAPEN 
PENECO MOSAIC 
FORTESIL – HYDROFOBIZANT 
FORTESIL PENETRACE 
FORTESIL ADHEZNÍ MŮSTEK 
SANATOP  PREVENT 

akrylátová penetrace  
akrylátová penetrace  
hydrofobizační prostředek 
akrylátová penetrace 
adhezní můstek 
přísada proti plísním  

PENECO 
ECOLOR ANTIK 
ALFACOLOR ANTIK 
EXIN EXTRA 
EXIN EX 
EXIN EXM  
EXIN FULL  
EXIN FULL EX  
EXIN EKO 
EXIN EKO EX 
EXIN EXCLUSIVE  
PLASTYP INTA 
ECOLOR IN 
ECOLOR IN EXCLUSIVE 
GIPSCOLOR 
GIPSCOLOR FULL 
PLASTYP 
KARTMAL  

 akrylátová penetrace 
disperzní barva pro dekorativní nátěry 
pigmentová preparace 
malířská barva 
malířská barva 
malířská barva 
malířská barva  
malířská barva. 
malířská barva 
malířská barva 
malířská barva 
tekutá plastická tapeta 
akrylátová barva pro interiéry 
akrylátová barva pro interiéry 
akrylátová barva na sádrokarton 
akrylátová barva na sádrokarton 
tekutá plastická tapeta rustikální 
malířská barva na sádrokarton 

COLORLINE  
ECOLOR BLOCK COAT  
ECOLOR DEKOR VENEZIA  
ECOLOR DEKOR SILVER  
ECOLOR IN BIO  
EXIN THERM  
ECOLOR STYL 
EXIN JOY 
PLUS 3A 
EXTRA 3A 
SANAPEN  
SANAPEN EXTRA 
SANAPEN SPECIAL 
EXIN EXTRA 
EXIN LINE 
ESP Wandfarbe ECO 
ESP Wandfarbe Super ECO 

 tekutá malířská barva 
univerzální email  
disperzní barva pro dekorativní nátěry 
disperzní barva pro dekorativní nátěry 
akrylátová barva pro interiéry 
malířská barva 
akrylátová barva pro interiéry 
malířská barva 
malířská barva 
malířská barva 
akrylátová penetrace 
akrylátová penetrace 
akrylátová penetrace 
malířská barva 
malířská barva 
malířská barva 
malířská barva 
 

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády  č. 163/2002 Sb. konkretizované technickými předpisy a normami: 
STO č.: 010-031659 vydané dne 1.7.2013 a je za podmínek výše uvedeného určení bezpečný. 
 
STACHEMA CZ s.r.o., přijala opatření odpovídající úrovni systému řízení jakosti (QMS) ve shodě s normou ČSN EN ISO 
9001:2001 prověřené a uznané certifikačním orgánem CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Pod Lisem 129, 171 02 
Praha 8 - Troja, č. certifikátu 2102/2012 účinným od dne 19.4.2012, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na 
trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
Posouzení  shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění  
pozdějších předpisů s použitím následujících dokladů :  
Certifikát číslo: 204/C5/2013/010-031660 vydaný dne 9.9.2014  
Stavebně technické osvědčení číslo: 010-0031659 vydané dne 1.7.2013 
Protokol o výsledku certifikace č. 010-031661 vydaná dne 8.7.2013 
Zpráva od dohledu č. 010-033686 ze dne 9.9.2014. 
Technickým a zkušebním ústavem Stavebním Praha, s.p., pobočkou Praha,  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, IČ: 00015679, autorizovanou osobou č. 204. 
 
 
V Zibohlavech, 15.9.2014                                                                               Radim Novák – jednatel. 


