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изх.№ ŘKJ/25/06 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
Съгласно §13 на закон № 22/1997 Сб., и измененията му  

и съгласно §13 ПН 163/2002 Сб., изменена с ПН 312/2005 Сб. 
 
Производителят: BOCHEMIE а.с. 

ул. Лидицка 326  
735 81 Бойумин  
ИН: 293 968 24 

 
Декларира изцяло на своя отговорност, че продуктът: 

 
BOCHEMIT ANTIFLASH 

включително и цветните му модификации 
–  химичен препарат за защита на дърво от биотични вредители по смисъла на 

ČSN 49 0600-1 и ČSN EN 599-1+A1, намаляващ реакцията на огън на дърво и на материали 
на основата на дърво на B-sl, d0 

 
Преценката на съответствието е извършена съгласно §5 (сертифициране на продукт) на 
правителствена наредба №163/2002 Сб., изменена с ПН 312/2005 Сб., от оторизирано лице № 224 – 
Институт за тестване и сертифициране а.с. бул. Т. Батя 299, 764 21 Злин, Чешка република, ИН 27 
65 40 87, което въз основа на резултата, издаде: 
 
Сертификат за продукт № 13 0388 V/AO/b от 15.04.2016 г.   
Доклад за извършен надзор изх. № 343505462/2016 от 15. 04. 2016 г. 
 
Изпълнява изискванията съгласно правителствена наредба № 163/2002 Сб., и измененията ѝ, 
изменена с ПН 312/2005 Сб., конкретизирани в СТС – AO 224 – 544/2013/b, издаден на 15.04.2016 
г., че характеристиките на продукта изпълняват основните изисквания съгласно цитираната 
наредба, както и че при условията на определената по-горе употреба, продуктът е безопасен. 
 
Производителят е предприел мерки, с които осигурява съответствието на продуктите, предлагани 
на пазара, с техническата документация и с основните изисквания. 
 
Бохумин, 26.11.2018 г. 
 
д-р Лео Буковски (подпис не се чете) 
Ръководител качество и опазване на околната среда 
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