PREFA invest, a.s, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 13/2018
1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Betónový odvodňovací žľab
2. Typové označenie:

TBM

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov) : 4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), názov autorizovanej osoby:
- TECHNICKÉ OSVEDČENIE SK TP – 16/0017 – verzia 02 z 19/07/2017 Betónový odvodňovací žľab
- vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
- Betónový odvodňovací žľab sa používa na odvádzanie vody z dien priekop a terénnych úprav.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
výrobca: PREFA invest, a. s. , IČO: 46 887 741, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, Slovenská republika
miesto výroby: PREFA invest, a. s. , IČO: 46 887 741, Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, Slovenská republika
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: nevzťahuje sa
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.: systém 3
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
nevzťahuje sa
10. Deklarované parametre:
Vlastnosť
Pevnosť v ťahu pri ohybe
Rozmery a rozmerová presnosť
Vzhľad
Odolnosť povrchu cementového
betónu proti pôsobeniu vody
a chemických rozmrazovacích látok

Deklarovaná hodnota alebo trieda
min. 2,0 MPa (jednotlivo)
min. 2,2 MPa (priemerná hodnota)
L, B: ± 5 mm
± 3 mm (hrúbka)
rovnomerná štruktúra povrchu dielcov, bez trhlín a
odlupkov
strata hmotnosti po skúške
0,01 ± 0,01 kg/m²

Číslo protokolu o skúške a odkaz na
laboratórium

Protokol o skúške č. 60-17-0773 1)

Protokol o skúške č. 40-17-03491)

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
1) Skúšobné laboratórium TSÚS , n. o., pobočka Žilina, ul. A. Rudnaya 90, 010 01 Žilina

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva a výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

..................................................

........ ...................................

pečiatka výrobcu

Jana Avramová
zmocnenec pre kvalitu
V Sučanoch, 14.marca 2018

