
 

F-18-01-10 

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
v souladu se Směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS  (CPD – Construction Products Directive) 
v platném znění. 
 
Výrobce:      Fortemix, s. r. o.    

Adresa: Kirilovova 812, 739 21 Paskov 

IČ:   268 68 211                

 
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že: 

               

výrobek: FORTECOAT  FORTECOAT  FORTECOAT  FORTECOAT  FORTECOAT  

typ výrobku: FORTECOAT  
1410 

FORTECOAT  
1420 

FORTECOAT  
1421 

FORTECOAT  
1425 

FORTECOAT  
1426 

identifikace: Disperzní akrylátová 
penetrační vrstva pod 
samonivelační stěrky 
a potěry.  

Bezbarvá finální 
vrstva na 
samonivelační 
podlahy Fornivel  

Barevná finální vrstva 
na samonivelační 
podlahy Fornivel 

Ošetřovací vrstva na 
čerstvé betony a 
vsypy 

Ošetřovací vrstva na 
čerstvé betony a 
vsypy 

použití: Používá se pod 
samonivelační stěrky 
a potěry a zajišťuje 
dobrou přilnavost 
penetrace k podkladu 
a také vrstvy 
nanášené na 
podklad. Vytváří na 
povrchu podkladu 
hladký zpevňující 
film, který zabraňuje 
prostupu vzduchu 
z podkladu a zvyšuje 
adhezi. 

Pro lesklé bezbarvé 
sjednocení povrchu 
betonových podlah, 
které současně 
ošetřuje, impregnuje 
a vytvrzuje. Vytváří 
na povrchu hladký 
zpevňující film, který 
zajišťuje omezení 
prašnosti, zvýšení 
mechanické i 
chemické odolnosti a 
usnadňuje údržbu.. 

Pro barevné 
sjednocení povrchu 
betonových podlah 
(negletovaných) - 
garáže, sklady, atd., 
které současně 
ošetřuje, impregnuje 
a vytvrzuje. Vytváří 
na povrchu hladký 
zpevňující film, který 
zajišťuje omezení 
prašnosti, zvýšení 
mechanické i 
chemické odolnosti a 
usnadňuje údržbu. 

Pro finální nátěr na 
betonové podlahy 
zušlechtěné 
technologií strojně 
hlazených vsypů. 
Aplikací se zlepšují 
podmínky vytvrzení 
nosné betonové 
desky i povrchové 
vrstvy. Zajišťuje 
omezení prašnosti, 
zvýšení mechanické i 
chemické odolnosti a 
usnadnění údržby.  

Pro finální nátěr na 
betonové podlahy 
zušlechtěné 
technologií strojně 
hlazených vsypů. 
Aplikací se zlepšují 
podmínky vytvrzení 
nosné betonové 
desky i povrchové 
vrstvy. Zajišťuje 
omezení prašnosti, 
zvýšení mechanické i 
chemické odolnosti a 
usnadnění údržby.  

 

 
je ve shodě s harmonizovanou normou EN 13813 - Potěrové materiály a podlahové potěry a splňuje 
předpoklady pro označení CE podle ustanovení uvedenými v příloze ZA této normy. Pro posouzení shody 
výrobku byly provedeny postupy uvedené v tabulce ZA.1.5. a ZA.3.3.  
 
Výrobek je za podmínek výše určeného použití bezpečný. 
 
Výrobce přijal opatření k zajištění shody výše specifikovaného výrobku uváděného na trh s technickou 
dokumentací a s technickými požadavky s využitím certifikovaného SMJ dle ČSN EN ISO 9001. 

 
 
V Paskově dne 10.08.2010 

 
 
 
 
      ……………………………………. 

              Adam Milata    
                  prokurista společnosti 
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Příloha k ozna čení shody CE (Fortecoat) 
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ČSN EN 13813  
SR – B1,5 

 
Prysky řičné pot ěrové vrstvy pro vnit řní použití na stavbách  

 

 1410 1420 1421 1425 1426 

Reakce na ohe ň NPD NPD NPD NPD NPD 

Uvolňování korozivních látek NPD NPD NPD NPD NPD 

Propustnost vody NPD NPD NPD NPD NPD 

Odolnost proti obrusu NPD NPD NPD NPD NPD 

Přídržnost 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Odolnost proti rázu NPD NPD NPD NPD NPD 

Zvuková izolace NPD NPD NPD NPD NPD 

Zvuková pohltivost NPD NPD NPD NPD NPD 

Tepelný odpor NPD NPD NPD NPD NPD 

Odolnost proti chemickému vlivu NPD NPD NPD NPD NPD 

 
V Paskově dne 10.08.2010 

 
 
 
 
……………………………………. 

                   Adam Milata    
     prokurista společnosti 


