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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
 

vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a § 13 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění. 
  
 
1. Dovozce 
MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín, IČ: 25501224 
 
 
2. Výrobek 
ZEBRAKRYL® HS Color černý, červený, modrý, šedý, oranžový, zelený - rozpouštědlová nátěrová 
hmota s dodatečným posypem  
 
Výrobce:  MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, Slovenská republika 
Místo výroby: SIGA, a.s., Třída T. Bati, areál a.s. TOMA, 765 02 Otrokovice 
 
 
3. Popis a určení výrobku 
Homogenní roztok na bázi syntetické pryskyřice, aditiv a plnidel v organických rozpouštědlech. 
Barva je určena především pro trvalé vodorovní dopravní značení komunikací s různým povrchem 
 
 
4. Údaj o použitém způsobu prohlášení shody 
Posouzení shody bylo provedeno v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 
312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

 
5. Odkaz na technické předpisy nebo STO použité při posouzení shody 
Technický předpis na výrobu produktu D10xx 
ČSN EN ISO 2811-1 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty    
ČSN EN ISO 2431 Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky 
ČSN EN ISO 3251 Nátěrové hmoty - Stanovení netěkavých podílů nátěrových hmotách a pojivech 

pro nátěrové hmoty 
STN EN ISO 3678 Náterové látky. Skúška zasychania do stavu bez odtlačku 
 
6. Autorizovaná osoba podílející se na posuzování shody 
-- 
 
7. Potvrzení dovozce 
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 312/2005 
Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem 
určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných 
na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně, dne 25. 2. 2022      Ing. Julius Šiška, jednatel  
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