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CERTIFIKAT
č. VVUÚ-255/H/2013

vydaný
Žadateli:

STOMIL-CZ s.r.o.
793 91 Úvalno 355
(obchodn í jméno , název, adresa)

na výrobek:

Hadice brzdová pro žel ez niční vozy, typ 1,0/7,0 MPa, průmě ry
16, 22, 25, 28 a 32 mm
(název, typ, jmenovité hodnoty apod .)

Výrobce :

FAGUMIT Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 100
32-340 Wolbrom, Polsko
(obchodn í jméno , název, adresa)

Výše uvedený

certifikační

orgán tímto certifikátem potvrzuje, že vzorek

předmětného

výrobku je ve

shodě :

-

s požadavky UIC 564-2, příloha 1O; příloha 15
s požadavky čl. 4.9 ČSN EN 15807;
s požadavky zákona č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších
s technickou dokumentací a návodem k používán í.

Směs urče ná

564-2,

přílohy

Výrobce zvolil

pro výrobu brzdových hadic pro
1O a přílohy 15.
certifikační

železn i čn í

vozy

předpisů ;

splňuje

požadavky Třídy A podle UIC

schéma COV - 2A (Popis schématu viz Zpráva o hodnocení).

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Zpráva o hodnocení č . VVUÚ-017172/2013, ze dne 3. 12. 2013,
vydaná WUÚ , a. s. , Certifikačním orgánem na výrobky ve VVUÚ , a. s., Pikartská 1337/7, 716 07
Ostrava - Radvanice.
Výrobky, na které se vztahuje tento certifikát, podléhají dohledu a kontrole certifikačního orgánu
v intervalu 1krát za 3 roky, a to na základě požadavku výrobce. Držitel certifikátu je povinen dodržovat
zásady pro používání certifikátu , které jsou uvedeny na druhé straně (rubu) certifikátu.
Tento certifikát se vydává pro
technickými předpisy.

účel y

prohlášen í výrobce o

shodě

výrobku s výše uvedenými

Platnost certifikátu je omezena do 31 . 12. 2019.

3. 12. 2013, Ostrava - Radvanice
Datum a místo vydán í certifikátu
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