
I ZAPA beron

{D
Podle 5 13 zákona č.22/1997sb. v platném znění a v souladu s Čsru rru lso/lEc 17o5o-1

č' 12al7532120

ZAPA beton a.s.
V-ídeňská 495,142 01 Praha 4
ICO: 25137026

České Budějovice, okruŽní 544,g7o 04 České Budějovice

ProhlaŠuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, Že výrobek

Výrobce:

Betonárna:

PHOHLASENI o sHo

beton pevnostní
třídv

vlivu a technická
ČsH eN 206+Aí + ČSNP 73 2404

c12t15 x0 (cz, F.1.1)
c't6t20 x0, xc1, xcz (cz, F.1.1\
c20t25 x0, xc1-3 rcZ.F.1.1\
c25t30 x0, xc't-4, xD1-2, xF1-3, XAl-2 (C2,F.1.1\ xM1-2 (CZ,F.2)
c30/37 x0, xc1-4, xDl-3, xF1-4. XA1-3 (CZ. F.1.'t) xM1-3 (CZ,F.2\
c35t45 x0, xc1-4, xD1-3, xF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1) xM1-3 rcZ.F.2\

beton pevnostní
třídy

Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:
bt2020

c25130 xF1-3 (CZ, F.1.2\
c30t37 xF1-4 (CZ. F.1.2\
c35/45 xF1-4 (CZ, F.1.2)

beton pevnostní
třídv

Stupně vIivu prostředí a technická soecifikace:
csN 73 6í3í:20í0

Cl6l20n XF1
C20l25n XF3

M25 XF3, XF4

dle určené Čsru eN 206+A1+ ČSN P 7g 2404, sTo Č. 23B-sTo/886-1bt2o2o a ČsN 7g 6131:2O1o

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.
42212016 sb.' o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je za podmínek výše určeného pouŽití
bezpečný. Na betonárněz^P^ beton a.s. České Budějovice byla přijata opatření vúrovni dané postupy podle ČSN
EN lso 9001:2016, kterými se zabezpečuje shoda vŠech výrobků uváděných na trh stechnickou dokumentací a se
základními poŽadavky.
Posouzení shody bylo provedeno podle $ 6 (posouzení systému řízení výroby) naÍízení vlády č. 163/2002 sb.
v platném zněnís pouŽitím následujících dokladů:

o certifikát systému řízení výroby č' 23$lC6l2o2ol8$6-75 ze dne 12.6.2020, vydaný QUAL|FoRM, a.s',
autorizovanou osobou ě.23B, Mlaly 67218' 642 00 Brno,

o stavebnítechnické osvědčeníč. 238-sTo/886-1bl2020 ze dne 19.2.2020 vydané QUALIFORM, a.s.,
autorizovanou osobou č. 238' Mlaty 67218,642 00 Brno.

o certifikát sMK dle ČsN EN lso 9001:2O16 č. Q 886-5 platný do 24.6.2021 vydaný QUALIFoRM, a.s.,
certifikačním orgánem č. 301 1, akreditovaným Čn

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

lng Gáborová

Y Praze, dne 1.7.2020

ředitelka Čechy


