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DATUM:
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2009
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ČÍsl'onlonnrizy: osooqt

Bc.Kaíe|TŤčá|ek
Dolní Jasenka 75l
755 01 vs€tín

věc: oDBoRtrrý PoSUDEK k zdravotninezávadnosti
materiálu Q.Therm (stěrkováhmota
s termoizolačnimi
vlastnostmi)
z h|ediskamožného
uvo|ňovíní
voc'

rŘtnvňr ŽÁoosrr:
K vaší žádostize dne 9' ěervna 2009 k posouzenízdravotni nezávadnostizdravotní
nezávadnostimateriálu Q-Th€ r m (stěrkováhmota s termoizolačními
vlastnostmi)z hlediska
možného
uvolňováníVoC, Vám sdělujeme:
Vašežádostbyla dne 15,ěeÍýna
2009zaevidována
na
pod
oddělení
zakázeka cen
číslem
expertizyč'Ex'| 090698.
Q-Therm interiérje stěíkováhmotaurčenápro vnitřnízateplenístěn,zvláštěpanelových
domů'promrzajicích
štítových
stěn'tepelnýchmostůa pod'

PŘEDLoŽENÉ vzoRKY:
vzorek č'1.3/09/858
mateliálubyl nanesen
- stě*ováhmotaQ-Th€ Í m'vzorektestovaného
na descez inenního
materiáluo rozměrech
40x40cm' Vzorekbyl
zabalen,popsán a dodá,ndo SZÚ dle požadavkusoP 5/l'3
akeditované
laboratoře'
PŘtrDLoŽENÁ DoKUMENTACE:
je tatodokumentace;
Přílohouvašížádosti
2008(3 strany)
list provýrobekQ-Ťhermze dne14'července
a) technický
list pro v]iŤobek
b) Bezpeěnostní
Q-Therm dle vyhláškyMžP 23|l20o4Sb' ze dne
přepracován
2005,
dne14'č€ r vence2008(3 strany)
16'červDa
oDBoRNÚ PosoUzENÍ|
použití,
byl posuzovaný
výrobekstěrkováhmotaQ-Theřmtestován
váledem k chaÍakteru
z hlediska
uvolňování
VoC.
těklr.ýchořgaíickýchlítek(voc):
M€ t odika stanovení
soP 5/1'3_
organických
látekmetodikou
na pfitomnost
těkav.ých
Vzorkybyly analyzovány
těkat.ýchořganickýchlátek ve vzorcíchstavebních
,,stanovenízbytkoyýchkoncentÍací
TDLEFoNi čislo Ús]tDDNY ,ó7 mt l!l

MNKoIN| sPÓJENi.laoÚlo7Ú

tČ1J0jÚa

výÍobků'materií|ůa prvků stavebníchkonstřukcí a ve vnitřním prostředíobjektůobytné
a občanské
r"ýstavby...
Zdravotni nezávadnostbyla posuzovánana základě stanov€ n i emisi VoC z předloženého
testovaného
Vzorku v souladus Přílohouč' 1 k Nařizeníý|ády č' |6312002Sb., bod 3 Hygiena,
ochranazdravi a životníhoprostředi,písmenoa) uvolňováni toxických plynů'
Naměřené hodnoty koncentrací těkavých organických látek byly též porovnávány
' s požadavky\yhláškyč' 6/2003sb', liÍerouse stanovíhygienickélimity ohemickýoh,fyzikálních
a biologickýoh ukazatelůpro vnitřní prostředi pobytovýchmístnostíněkeých staveb.

vÝsLEDKY:
výsledky stanoveníjsou uvedeny v protokolu č.1.3/09/B58Akreditované zkušební
|abořatoře č. 1206 (Státnízdmvotníústai centÍum labontorníchčinrrosti,ŠrobáLrova
48'
je
I00 42PÍaha10),kteý nedílnousoučástí
tohotoposudku'
Tento posudek můžebý reprodukovánjedině celý, s pisemným souhlasemzkušební
laboÍatoře'
hmotaQ-ThermNENÍ zdrojemzvýšenýchemisí
TestovanývzoÍekč' 1.3/09/858- stérková

voc

zÁvĚn:
Z Vašichpodkladůa výsledkůanalýz,\,Yplývá,ževýÍobekstěfková hmota Q.Therm firmy
Bc. Kar€ l Trěálek,Ic: 86987651'
DolníJssenk.751'75501 vsétín
vYHovUJE PRo PoUŽITi v INTERIÉRECHBUDov.
zvýšené
zdlavotniriziko a nemáme
Použitimvýšeuvedenýchvýrobkůnevznikáuživatelům
protonámitekprotijejich použitiv interiérech
staveb,vB kterýchbudetentovýÍobekpředepsaným
způsobem
aplikován.
a hygienypÍáce,včďnězásadprvnípomoci,
Při aplikacije třebadodržetzásadybezpečnosti
letá&učietiketěvýrobku.
verzi na přibalovém
kteréjsouuvedenyv české
odpovidajicívýsledkůmtestu stanovení
Tento posudekplatípro vzorky námi posuzované,
předložené
- fiÍmou
dokumentaci
dodané
do szu zadavatelem
emisetěkavýchorganickýchlátek a
IČ:86987651'
Do|nlJasenka751,7550l vsetín'
Bc. Karel Trčálék,
odzkoušené
vzorky nebudouuschovány.

;T{TNi ZDRAVoTNíÚsTAv
UonrlumIaboratornich
činnosti
v ocnranealodpoi€ veřejnóho
zdraví
srooářova48
.
\ 1oo 42 Prahá'lo

Vr
ťf/l*-,.u
lng. Ji{ka Sosnovcová
činnosti
vedoucicentralaboratornich
podpoře
zdraví
a
veřejného
v ochraně

Přílohy:
zkorršekč' l'3l09/B58 - stanoveííoÍganických
a' PÍotokolo ýsledku laboratomích
látek(voc) podlesoP 5/l'3 (2 strany)
szÚ 545 - 218.1l09

Státnízdravotníústav

Centrum |aboratorníchčinnosti
odbor chemickýcha fyzikí|ních|aboratoři
Laboratoř pro PBU a chemickoubezpečnost
výrobků

ý'-

L 1206

Zkušební
laboratořč.1206.akeditovanáCIA

Protokol o výs|edkuIaboratorních
zkoušekč.1.3/09/858
Stanovenítěkaých organických|átek(VoC) pod|esoP 5/1.3
(csN EN 14662-2\
Zadavatel
Bc. Karel Tfčál€ k
Nazev zadavatele:
Kontaktniosoba|Bc' Kare| Trčálek
Adťesa]
DolníJasenka751j755 01 Vsetín
ICr 86987651
Telr 124 448335

Fa'(l

E.mail: trcalekásbtheÍm.cz

z^kÁzka
. iodnacir545-218?/09

. expertizyr090698

Vzorek
c' vzorku|1.3/09/B58
' stěrkováhmotaQ-Therm
(typ)|stěrka
označeni
Bc. Kare|Trčá|ek,
DolníJásenkr751'75501 vsetín
l. výÍobcei
2. Dovozce:
na descez inertního
mateÍiálu
o řozměréch
PopisvzoÍkuI
vzoÍektestovrného
mrteriálunanesený
|aboratoř€ .
soP 5/1.3rkředitované
40x40cm.Vzorekby|zsbalen,popsáne dodándo SZÚ d|epožndavků
pÍovedena
DatumpřevzďÍ:
zkouška
ve dneoh|
Přijal:
Předall
ú'6.nB _ L1.2009
lns. Petr Gaidoš
15.6.2009
Doštou
PřohIášení|aboratoře

výsledky měřenía zkoušekse týkaji pouze předmětu vyšetřenía nenahrazujíjiné dokumcnty (např' sprá\'niho
chaÍakteru),kteréjsou orgríny státníhoodboméhodozoru podl9 specifických požadavIailyžadová'rry' Bez
iinak nežce|ý
souhlasuzkušebnílabolatořo se nesmízkušebniprotokol
Vyhotovil

Ing. Petr Gajdoš

g.t'_b

Podpistecbnického
vedoucího
1aborotoře]

/4tt*

V PÍazedne|11.7.20B

prctokolč'l.3/09/B58

Šrobárova48, 10042 Praha l0
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Požadované
zkouš

zkušebnímetoda:
podlestandardÍího
Zkouškabylaprovedena
op€račnihopostupuč.soP 5/l 3 (ČsNEN 14662.2)
vÝsledek stanovení:
1.3/09/858
.3/09/858- stěÍková
hmotao-Therm
stěÍková
n
Císlo
sloučenina
vzorku
1

2
4

1

benzen
tolucn
sumaxvleíů
swron
otvlbonzon
triohlorďylen
totraphloretylen
butoxyďhoxyacďát
cclkcm

KoncentÍace
pms
pms
pms
pms
pms

neji6tota
rněřeni@

lpc/m'

NÍez
stanovitclnosti

Pozn,

pms
pms

t33

N

pms_ podmezístanovítelnosti;
A = akeditovaná
zkouška;
N = neakreditovaná
zkouška
=
provedená
S zkouška
subdodávkou

e uváděná standardninejistotaměřeni je počitánaza použitíkoeficÍentulF2, cožodpovídál adině spolehlivosúcca 95 %'
Uvedoná nejistotase nevztahujrna hodnotypod mezíslanovit€lnosti

,lilL
podpistechnického
laboratoře
vedoucího

--- konec protokolu -

plo(okolč.1.3/09/B58
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