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Autorizovaná osoba 204
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Pobočka 0200 - České Budějovice

CERTIFIKÁT SYSTEtuu ŘÍzEI\Í vÝnoBY
ě. 204l c6l 2018/020_039790

V souladu s ustanovením $ 6 nařízení vlády č. 16312002 Sb', kteným se stanoví technické poŽadavky na vybrané
stavební výrobky' ve znění nařizeni vlády č. 31212005 Sb' a nařízenívlády č'21512016 Sb., autorizovaná osoba

potvzuje, Že u stavebního výrobku

Beton pevnostních tříd c 12115 (B 15) a vyšší
pro konstrukce pozemních, inŽenýrských a dopravních staveb

výrobce:

Sdružení BETON lV. KoRIDoR
tČo: 25137 026
Adresa: Vídeňská 495,142 00 Praha 4
Výrobna: Sdružení BETON lV. KoRlDoR

betonárna Votice
Adresa: 259 01 Votice
Zakázka: 2020 18 0388

provedla počáteční prověrku v místě vlýroby a posoudila systém řízení uýroby, zda odpovídá příslušným
technickým podkladům podle $ 6 odst. '1 písm. d) výše uvedeného nařízení vlády, a zjistila, Že

. systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly poŽadavky stanovené určenými
normami a technickými předpisy:

Čsru e ru 206+A1 :20'18 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
Čstrt p 73 2404:2016+21:2018 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda _ Doplňující informace,
Vyhláška č. 42212016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

aodpovídalytechnickédokumentaci podle$4odst.3adokladůmvystavenýmpodle$6odst. 1písm'a)o
výsledcích počátečních zkoušek ýpu výrobku na yzorku. Specifikace ýpů výrobku a identifikace dokladů jsou
uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí certifikátu.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o vtýsledku posouzení systému řízení výroby č. 020-039789 ze dne
15.11.2018 a Zpráva o dohledu č. 020-043560 ze dne 16.11.2020, které obsahujÍ závěry zjišťování a popis
výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 15.11'2018 a zůstává vplatnosti po dobu, po kterou se poŽadavky stanovené
v určených normách a technických předpisech, na které by| uveden odkaz nebo v'ýrobní podmínky v místě výroby
či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.
Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení
výroby. o vyhodnocenÍ dohledu vydá zprávu, kterou předá výrobci'

osoba odpovědná za správnost tohoto
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Specifikace výrobku:
. Beton pevnostnítřídy C 'l2l15 (B15| a vyšší dle čsN 511 !Q$+A1:2018, dle Tab. F.1:

c 12t15 - X0 (CZ, F.'l);
c 16120 - X0 (cz, F.1);
c 20125 _ x0, Xcí (CZ, F.1):
c 25t30 - x0, xc1,xc2, xFz (cZ, F.1);
c 30/37 - X0, XC 1,XC2,XC3,XC 4, XD1,XD2, XF 1,XF2,XF3,XF4, XA 1,XA2 (CZ, F . 1);
c 35/45 - x0, xc1,xc2,xc3,xc4,xD1,xD2,xD3, xFí,xF2, xF3, xF4, xA1,xA2,xA3 (CZ,F.1);
c 50/60 - x0, xcí,xc2,xc3,xc4,xD1,xDz,xD3, xFí, xA1,xA2 (cz, F.1)'

o Beton pevnostní třídy C 12115 (B'l5| a vyšší dle čsN EN 206+A1:2018 a cstl p 73 24o4+z1:2O18,
dle Tab. F.í.í:
c 12t15 - X0 (CZ, F.1.1);
c 16t20 - x0, xc1 (cz, F.1.1);
c 20t25 - x0, xc1, xc2 (cz, F.1.1);
c 25/30 - x0, xcí,xc2,xc3,xc 4, xD1,xDz, xF'l,xF2,xF3, xAí,xA 2 (cz, F. 1 . í );
c 30/37 - x0, xc1,xc2,xc3,xc4, xD1,xD2,xD3, xF1,xF2, xF3,xF4, xAí,xA2,xA3 (cz, F.1'1);
c 35/45 - x0, xc1,xc2,xc3,xc4,xD1,xDz,xD3, xF1,xF2, xF3,xF4, xAí,xA2,xAs (cz, F'1.1);
c 50/60 - x0, xcí,xc2,xc3,xc4,xD1,xDz,xD3, xF1,xF3, xAí,xA2,xA3 (cz,F.1.1).

. Beton pevnostní třídy C 'l2l15 (B15, a vyšší dle ěsN EN 206+A1:2018 a čsH p 73 2404+21:2018,
dle Tab. F.l.2:
c 12t,15 - x0 (cz, F.1.2);
c't6t20 - x0 (cz, F.1.2);
c 20t25 - x0, xcl (cz, F.1.2);
c 25/30 - X0, XC1,XC2,XC3, XD1,XD2, XF1,XF2, XA1,XA2 (CZ, F.1.2);
c 30/37 - X0, xc1,xc2,xc3,xc4,xD1,xD2,xD3, xF1,xF2, xF3,xF4, xAí,xA2,xA3 (cz'F.1'2):
c 35/45 - x0, xc1,xc2,xc3,xc4, xD1,xD2,xD3, xFí,xF2, xF3,xF4, xA1,xA2,xA3 (Cz,F'1.2);
c 50/60 - x0, xcí,xc2,xc3,xc4, xD1,xD2,xD3, xAí,xA2 (cz, F.1'2).

o Beton pevnostní třídy C 12lí5 (B15) a vyšší dIe ČsN EN 206+A1:20í8 a čsH p 73 24O4+Z1:2O18,
dle Tab. F.2:
c 25130 - XM1,XM2(CZ, F.2):
c 30/37 _ xMí,xM2, XM3 (CZ, F.2);
c 35/45 - XM1,XM2, XM3 (CZ, F.2).

. Betony jsou vyráběny s konzistencí: Sí - S5
o Maximálnístupeň obsahu chloridů v betonu: cl0,40
o Maximálníjmenovitá horní mez frakce kameniva pouŽita v betonu: Dru22.

Doklady o výsledcích zkoušek typu rnýrobku:
o Průkaznízkoušky Č.pz poa-l/17, Betotech s.r.o., 1t2o18,
o Dodatek č.'1 k Průkazním zkouŠkam ČPz 1906-1117, Betotech s'r.o., 1i2018,
o Dodatek Č.2 k Průkazním zkouŠkám Č'pz 7, Betotech s.r.o., 9/2018,
o Průkazní zkoušky Č.pz tg'tltz\,

Tato příloha je nedílnou součástí ce
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