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Prohlášení o shodě
Podle $ 13 zákona č.22l1997 Sb' V platném znění a v souladu s Čsru eN lso/lEc 'l7o5o-1

č,' 1al7611l19

Výrobce: SdruŽení BETON lV. KORIDoR
Vídeňská 495,142 01 Praha 4
ICO:25137026

Betonárna Votice 259 01

ProhlaŠuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, Že výrobek:

dle určené Čsru eru 206+A1 + Čsru P n 2404

určený pro: konstrukce pozemních, inŽenýrských a dopravních staveb

splňuje základní poŽadavky podle nařízení vlády č. 16312002 Sb. v platném znění a vyhovuje vyhlášce SÚJB č.
422120'16 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je za podmínek výŠe určeného pouŽití
bezpečný. Na betonárně SdruŽení BETON lV. KoRlDoR - Votice byla přijata opatření v úrovni dané
dokumentovanými postupy, kteými se zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací
a se základními poŽadavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle $ 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
v platném znění s pouŽitím následujících dokladů:

o

o

certifikát systému řízení výroby č.204136120181020-039790 ze dne 15'11.2019, vydaný Technickým a zkušebním
Ústavem stavebním Praha, s.p., - pobočka České Budějovice, autorizovanou osobou č.2o4' Prosecká 811t76a,
190 00 Praha 9 - Prosek,
Zpráva o dohledu Č.020-041785 ze dne 15.11.2019

Technická dokumentace výrobku je prŮběŽně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení dohledu nad
certifikátem systému řízení výroby, potvrzujícím platnost vydaného certifikátu.

Y Praze, dne 18.í 1.2019

lng a Gáborová
ředitelka Čechy - ZAPA beton a.s.

beton pevnostní třídy

Stupně vlivu prostředí a technická speciÍikace:

Čsru eu 206+A1 Čsl el206+A'| + ČsN P 732404

Tab. F.1 Tab. F.1.í Tab.F.1.2 Tab. F.2

c12t15 x0 (cz, F.1) x0 (cz, F.1.1) x0 (c2,F,1.2)

c16t20 x0 (cz, F.1) x0, xc1 (c2,r.1.1) x0 (cz,F.1.2)

c20t25 x0, xc1 (cz, F.1) x0, xc'l-2 (c2,F.1.1\ x0, xc1 (cz,ri.2)

c25t30 x0, xcl-2, xF2(cz,F.1) x0, xc'14, xD1-2, xF1-3,
x 1-2(CL,F.1.1\

x0, xc1 -3, xD1 -2, xF 1 -2,

xA1-2(C2,F.1.11
xM1-2(CZ,F.2)

c30/37
x0, xc14, xD1-2,xF1-4,
xAl-2rcZ.F.1\

x0, xc1-4, xD1-3, xF1-4,
xA1-3 (CZ, F.1.1)

x0, xc'l-4, xD1-3, xF14,
xA1-3 (CZ, F.1.1)

xM1-3 (CZ, F.2)

c35/4s
x0, xc'l4, xD1-3, xF1-4,
xA1-3 (CZ, F.1)

x0, xcl-4, xD1-3, xF1-4,
xA1-3 (CZ, F.1.1)

x0, xc1-4, xD1-3, xF14,
xA1-3 (CZ, F.1.1)

xMl-3 (CZ, F.2)

Členové sdruŽení:
ZAPA beton a.s', Vídeňská 495,142 oo PIaha 4, lČ 25137026'DlČ: Cz25137o26, MS v Praze, odd.B, Vl.4785
Českomoravský beton a.s., Beroun 660, 266 01 Beroun, lČ:49551272, olČ: cz4g55'l272, Ms V Praze, sp'zn.B' 7924


