
 
COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

  

                                        SK - Vyhlásenie zhody 

 

Dolupodpísaný zástupca   

výrobcu:  COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom    

výrobne: COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom    

týmto vyhlasuje, že výrobok:  

Fungicídny a insekticídny prostriedok na ochranu dreva Fungonit nový   

 

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,  ak je 

používaný a aplikovaný podľa pokynov výrobcu 

na výrobok sa uplatňujú tieto normy: 
STN 49 0600-1: 1999  Ochrana dreva. Základné ustanovenia   
STN EN 335-1 (49 0660): 2007 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Definícia tried ohrozenia podľa 
napadnutia biotickými činiteľmi. 1. časť: Všeobecné ustanovenia   
STN EN 335-2 (49 0660): 2007 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Definícia tried ohrozenia podľa 
napadnutia biotickými činiteľmi. 2. časť: Použitie pri rastlom dreve  
STN EN 599 - 1 (49 0664): 2009 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné 
prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. 1. časť: Špecifikácia podľa triedy ohrozenia  
STN EN 46-1 (49 0698): 2010 Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti larvám 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Časť 1: Larvicidálny účinok. (Laboratórna metóda)STN EN 113 (49 0702): 1998 
Ochranné prostriedky na drevo. Skúšobná metóda zisťovania ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám 
Basidiomycetes. Zisťovanie hraníc účinnosti 
STN EN 113: 1998, STN  EN 113/A1: 2004(49 0702)): Ochranné prostriedky na drevo. Skúšobná metóda 
zisťovania ochrannej účinnosti proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Zisťovanie hraníc účinnosti 
V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:  

Vlastnosť Deklarovaná hodnota Číslo protokolu o skúške a odkaz na 
laboratórium 

ochranná účinnosť 
proti drevokazným 
hubám 
Basidiomycetes  

pri ošetrení dreva 4 %-ným 
ochranným prostriedkom a pr 
spĺňa chránené drevo požiadavku 
normy STN EN 113 

Protokol  č. S02/11/0004/4501/V/2 zo dňa 
25.02.2011                                             1)                     

 

 
 

preventívny účinok 
proti čerstvo 
vyliahnutým larvám 
Hylotrupes balulus 

 

pri ošetrení dreva 5 %-ným 
ochranným prostriedkom a nánosom  
spĺňa chránené drevo požiadavku 
normy STN EN 46-1 

 

Protokol č. S02/11/0004/4501/V/1 zo dňa 
25.02.2011                                             1) 

 

uvoľňovanie 
škodlivín do 
prostredia 

Kontrola karty bezpečnostných 
údajov  
 

Protokol č. 423.12/20/0017/11 zo dňa 
25.02.2011                                             1) 

                                                                                                                                     
 
Opis výrobku:  
Ochranný prostriedok na drevo Fungonit nový  je vodná suspenzia fungicídnych a insekticídnych látok a 
ďalších prísad upravujúcich  úžitkové vlastnosti.  Obsahuje tieto účinné fungicídne a insekticídne zložky: 2,7% 
(N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamin,  1,9 % propiconazol a  0,2 % cypermetrinu, Výrobok je  
určený na povrchovú ochranu dreva, drevených stavebných prvkov a dielcov v interiéroch (trieda ohrozenia 1 a 
2 podľa STN EN 335-1 a STN EN 335-2 a po aplikácii krycieho náteru aj pre triedu ohrozenia 3 )na uchovanie 
ich vlastností a predĺženie trvanlivosti, s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu Hylotrupes Bajulus , 
s ochranným účinkom proti drevokazným hubám Basidiomycetes. Typové označenie výrobku podľa 
 STN 49 0600-1 je Iv, P,FB,3. Nie je vhodný na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s ľudskou 
pokožkou, potravinami, pitnou vodou, a na povrchovú úpravu vybavení interiérov na báze dreva určených pre 
deti predškolského veku. 
  



 
 
 
 
Použitie v stavbe:  
Výrobok je určený na povrchovú ochranu dreva, drevených stavebných prvkov a dielcov v interiéroch (trieda 
ohrozenia 1 a 2 podľa STN EN 335-1 a STN EN 335-2), pre exteriér po aplikácii krycieho náteru.  
 
 
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:  
 

 
1) AO reg. č. SK02 LIGNOTESTING, a. s., Technická 5, 821 04 Bratislava 2 
 

 
 
 
 

Výrobca:     COLOR Company, s.r.o., Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad  
 

 

 

Meno: Ing. Dušan Buček 
 
 
 
 

Funkcia: konateľ  
 
 
 
Dátum:  24.2.2011                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


