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Prohlášení o shodě 
 

Výrobce:  

CORMEN s.r.o., Průmyslová 1420; 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

IČ: 255 47 593; DIČ: CZ25547593 

Tel. +420 565 400 300; Fax: +420 566 551 822; Centrální-mobil: +420 777 059 352 

e-mail: info@cormen.cz 

 

Výrobek:  

CLEAMEN 121 
 

Použití výrobku: Přípravek vytváří ochranný film s leskem a dlouhodobě brání opětovnému 

znečištění povrchu. Usnadňuje následnou údržbu. 

 

Posouzení bylo provedeno v souladu s níže uvedenými platnými přepisy na základě technické 

dokumentace k výrobku. 

 

Platné přepisy při posouzení shody: 

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, ve znění pozdějších předpisů 

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů – čl. 31, příloha II 

3. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění 

4. Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, v platném znění 

5. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 

6. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

8. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění 

9. Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění 

10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění 

11. ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

 

Protokoly, posudky, certifikáty: 

 Bezpečnostní list dle nařízení (EU) 2015/830 (REACH příloha II) 

 Technický list k výrobku CLEAMEN 121 

 Datový list k výrobku CLEAMEN 121 

 

 

 

 

Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve 

shodě s uvedenými předpisy a normami. 

Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, výrobek je za podmínek 

obvyklého nebo určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření k zabezpečení shody všech 

výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky. 
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V Bystřici nad Pernštejnem dne: 5. 11. 2020 

Jméno odpovědné osoby:  
Funkce: Kontrola kvality 

                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


