
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

se základními požadavky nařízení vlády č.163/2002 Sb., 
vydaného k provedení zákona č.22/1997 Sb.ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 Prohlášení o shodě vydává: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64 Spytihněv 
  IČO 46966188 
 

 Výrobek: DEXAFLAMM – R 

 
 Popis výrobku: Protipožární nástřik / nátěr / tmel, určený k ochraně kabelů, 

kabelových lávek a dalším protipožárním aplikacím 

 
 

Výrobek DEXAFLAMM-R splňuje základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., konkretizované 
podnikovou normou, jakostními a aplikačními pokyny výrobce a dalšími předpisy, které se na výrobek 
vztahují a je za podmínek výše uvedeného použití a dodržení předepsaných aplikačních postupů 
bezpečný. 
 
Firma TORA, spol. s r.o. přijala v rámci svého systému kontroly jakosti veškerá opatření, která 
zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními 
požadavky, které se na výrobek vztahují. Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících 
dokladů: 
 

• Klasifikace reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010 č. PK-17-071 dne 
14.06.2017, vydaný CSI a.s., Praha 

• Protokol o zkoušce č. 153/14, vydaný CSI a.s., pracoviště Zlín, AZL č. 1007.1 dne 24.06.2014 

• Protokol o zkoušce 0394B/2007, vydaný AO SKTC 101, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, pracoviště 
Bratislava, ze dne 9.7.2007 dle IEC 60331-11:1999 a IEC 60331-21:1999 

• Protokol o zkoušce č. B3508, vydaný AO SKTC 101, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, pracoviště 
Bratislava, ze dne 21.9.2006 dle IEC 60332-3-21:2000 kategorie A F/R 

• Protokol o zkoušce č. 265/2003 vydaný TSÚS n.o. Bratislava, pracoviště Tatranská Štrba dne 
06.10.2003  

• Protokol o zkoušce č. 289/2000 vydaný TSÚS n.o. Bratislava, pracoviště Tatranská Štrba dne 
17.10.2000  

• Protokol o zkoušce č. P20-03-0022/1 vydaný TSÚS n.o. Bratislava dne 11.03.2003  

• Protokol o zkoušce č. 4.706864-00, vydaný AO 201 EZÚ, Praha 8 -Troja dne 3.11.1997 

• Životnost nátěru DEXAFLAMM R, vyjádření vydané Eduard Vašátko, t.k., znalec v oboru dne 
13.03.2001 

 

 
 
 
 
 
Ve Spytihněvi dne 1. 9. 2020 

 
 

 
 
 
 

 Jitka Silná Zdražilová 
 jednatelka společnosti 


