
 

DISPECHEM spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín 
IČO: 46968571 

 
   Interiérové a fasádní barvy 

 

vydává 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platných znění 

 

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky: 

 

1) Klasické bytové malířské nátěry pro interiéry: DOMAL STANDARD, DOMAL 
EXKLUSIV,  DOMAL SAN                                                                            

2) Nízkodisperzní bytové malířské nátěry pro interiéry: DOMAL SPECIAL  
3) Disperzní interiérové barvy: INTERBAL ´´ L´´ - bílý, INTERBAL  II. - otěruvzdorný, 

INTERBAL IV. - super bílý, INTERBAL ´´S´´ - plně omyvatelný,  INTERBAL SAN, 
DISPEX D - vnitřní latex 

4) Disperzní interiérové barvy dekorační: INTERBAL V. -  strukturální, INTERBAL VI. – 

strukturovatelná 

5) Akrylátové barvy na fasády: DISPET AKRYLÁT EX, DISPET AKRYLÁT ST,  
6) Silikonové barvy na fasády: DISPET SILIKON EX, DISPET SILIKON ST 
 

jsou deklarovány pro:  

 
o ad 1,2) Výrobky Klasické bytové malířské nátěry pro interiéry  a výrobky Nízkodisperzní bytové malířské nátěry 

pro interiéry se používají v interiérech k nátěrům omítek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a 

cementotřískových desek a po odzkoušení dalších savých podkladů. 
o ad 3,4) Výrobky Disperzní interiérové barvy  a výrobky Disperzní interiérové barvy dekorační:  se používají k 

nátěrům sádrokartonu, omítek, zdiva, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, 

betonových panelů z lehčených hmot, papíru, zdrsněných tapet a jiných tapet se strukturami a tapet ze skleněných 

vláken, sanačních omítek. 

o ad 5) Výrobky Akrylátové barvy na fasády se používají k nátěrům vápenocementových omítek, betonů, 

pórobetonů, azbestocementu, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z 

lehčených hmot a dalších savých podkladů. 
o ad 6,7) Výrobky Silikonové barvy na fasády se používají k nátěrům historických a památkových staveb, 

minerálních podkladů ( pískovec, vápenocementové materiály), starých nosných minerálních a silikátových 

materiálů, stěn s nároky na vysokou paropropustnost. 

 

Výrobky splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované podnikovými 

normami PN-H-002-92, PN-H-015-95, PN-H-014-95, PN-H-014-75,   PN-H-003-93  a  jsou  za podmínek  výše 

určeného použití bezpečné. Výrobce přijal  

opatření v oblasti výroby a kontroly jakosti, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s 

technickou dokumentací a se základními požadavky. 

Posouzení shody bylo provedeno podle §5 (certifikace výrobků) nařízení vlády č. 163/2002  zákona č. 22/1997 

Sb. s použitím následujících dokladů : 

 
CERTIFIKÁT č. C/422a/98 Klasické bytové malířské nátěry pro interiéry 
CERTIFIKÁT č. C/422b/98 Nízkodisperzní bytové malířské nátěry pro interiéry 
CERTIFIKÁT č. C/423a/98 Disperzní interiérové barvy  
CERTIFIKÁT č. C/423b/98 Disperzní interiérové barvy dekorační 
CERTIFIKÁT č. C/424/98   Akrylátové barvy na fasády 
CERTIFIKÁT č. C/425/98   Silikonové barvy na fasády 
 

vydaných Zkušebním ústavem Lehkého průmyslu, s.p. České Budějovice, pobočka Praha, autorizovanou osobou 

č.  246, Přemyslovská 6, Praha 3. Technická dokumentace výrobků je průběžně doplňována zprávami 

autorizované osoby a vyhodnocením dohledu nebo kontroly. 

 

V Dolním Poříčí 20.4. 2003 

Dita Hanskutová 

jednatel společnosti 


