
 

 

Atest – účinnosti 
                                                       Sorpční vpust  typ:      SOL-2/4M                                                                   

 
 

Výrobce:  Ing. Vítězslav Sekanina – SEKOPROJEKT , Čechova 1271, 511 01 Turnov 

  IČO: 11095792, DIČ: CZ5412290279, Telefon: 481 321 087, Fax: 481 322 821 
  Mobil: 602 462 562, 602 483 783, e-mail:sekoprojekt@sekoprojekt.cz Internet: www.lapoly.cz 

Návrh 
Sorpční vpust byla navržena podle, hydrotechnických výpočtů a zkoušek a požadavků na 
gravitační odloučení vzplývavých ropných látek, včetně sorpčního filtru. Sorpční dočišťovací filtr 
byl navržen dle podkladů SVÚT Liberec pro sorpční filtry z Fibroilu – dnes REO Fb. 

Zkoušky      
Výrobce provedl zkoušky výše uvedeného zařízení - účinnosti sorpčního filtru. Výsledky těchto 
zkoušek, které vyhodnotila autorizovaná laboratoř min. životního prostředí, potvrdily 
předpokládanou účinnost filtru, při vstupní koncentraci až 5000 mg NEL/l (C10-C40).  

Referenční měření 
Výrobce sleduje výsledky rozborů vody na více referenčních instalacích sorpčních vpustí SOL 
(parkoviště, manipulační plochy...atd.). Obsah NEL na výstupu je vždy nižší než 5 mg/l, obvykle 
se pohybuje v řádu desetin mg NEL/l (C10-C40).  

Garance 
Na základě těchto zkoušek a výsledků kontrolních referenčních měření zaručuje výrobce při vstupu 
do 5000 mg NEL/l hodnotu na výstupu nižší než 5 mg NEL/l (C10-C40). Při nižších hodnotách na 
vstupu jsou hodnoty na výstupu poměrně nižší.  
Pro parkoviště a odstavné plochy je průměrná hodnota na výstupu 0,5 mg NEL(C10-C40)/l, 
maximální hodnota je do 1 mg NEL(C10-C40)/ l  

Splnění požadavků 
Limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací, které stanoví Nařízení vlády 
401/2015 Sb. v mg C10-C40/l, jsou dle druhu provozu: 5 mg/l (skladování rop. látek, textilní výroba)), 3 
mg/l (hutnictví, těžba a zprac.rud, kameniva dřeva...), 2,5 mg/l (výroba ropných produktů), 2 mg/l (strojír. 
a elekrtotechnická výroba) a pro teplárny a elektrárny je stanoven nejpřísnější požadavek 1 mg/l. Tato 
hodnota, tedy 1 mg C10-C40 /l je nejpřísnější požadavek dle tohoto Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. na 
kvalitu vody vypouštěné do vodoteče nebo do kanalizace.  
 
Zařízení SOL-2/4M tedy 
     v   y   h   o   v  u   j   e  
 
požadavkům Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. pro vypouštění vod   

Prohlášení o shodě 
Výrobce na základě zkoušek, kontrolních měření, závazných posudků Hlavního hygienika, 
posudku zkušebny a dalších podkladů vydal na sorpční vpust "Prohlášení o shodě" podle zákona 
22/1997 Sb. a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.   

 
 
 

V Turnově, únor 2016                                                            Ing. Vítězslav Sekanina 
                  majitel firmy   


