BETONPLAST
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Č. 2200/2014
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku
EN 934-2: T 2 //86

2. Zamýšlané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou specifikáciou
Plastifikačná prísada do betónu podľa EN 934-2+A1:2012

3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu podľa čl 11 ods. 5.
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1
280 02, Kolín – Zibohlavy
Czech Republic
4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, kterého
splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2.
Netýka sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemenosti parametrov stavebného
výrobku, jako sa uvádzaju v prílohe V:
Systém 2+

6. Harmonizovaná technická specifikácia a notifikovaná osoba
Harmonizovaná technická specifikácia: EN 934-2 + A1:2012
Notifikovaná osoba: Notifikovaná osoba č. . 0921 - QDB , Mainzer Landstae 55 D-60329
Frankfurt am Main vykona počiatočnu inspekciu vo výrobnom závode a posúdil riadenie
výroby v systéme 2+ a vydal Certifikát zhody systému riadenia výroby č. 0921-CPR-2000.
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7. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované
technické specifikacie

Obsah chloridov
Obsah alkálií
Korozívne vlastnosti

≤ 0,1 hm.%
≤8%
Výrobok obsahuje iba zložky
uvedené v EN 934-1: 2008
príloha A.1
V skúšobnej zmesi ≥ 5% v
porovnaní s kontrolnou zmesou
Po 7 a 28 dňoch: Skúšobná zmes
≥ 110% kontrolnej zmesi
V skúšobnej zmesi maximálne o 2
objemové% viac než v kontrolnej
zmesi
NPD

EN 934-2
EN 934-2
EN 934-2

Redukcia vody
Pevnosť v tlaku
Obsah vzduchu v čerstvom
betóne
Nebezpečné látky
8.

EN 934-2
EN 934-2
EN 934-2

EN 934-2

Príslušná technická dokumentácia a / alebo špecifická technická dokumentácia (čl. 36 - 38
nariadenia (EÚ) č.305 / 2011)
Netýka sa

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto
vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú
zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Bc. Martin Váša, výrobný riaditel
Zibohlavy, 31.3.2015
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(místo a datum vydání)

(podpis)
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