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

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 17/2018
1. Druhový a obchodný názov výrobku:

KAMENIVO DO BETÓNU
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Kamenivo frakcie 0/4 mm
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
Kamenivo prírodné hutné ťažené, predrvené je určené na výrobu betónov všetkých druhov tried, malty a injektážnej malty – do
budov, ciest a iných stavebných diel, pre zhotovenie cementobetónových krytov vozoviek, pre hutnené asfaltové vrstvy
vozoviek, na liate asfalty, na stmelené vrstvy vozoviek, na stabilizované podklady vozoviek a na úpravu terénu.
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:
Výrobca: PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
nevzťahuje sa
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V:

- 2+
7..V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
- EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betónu,
- EN 13242 +A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom
staviteľstve a pri výstavbe ciest
Notifikovaný subjekt: TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava, Certifikát
vnútropodnikovej kontroly č. 1301 – CPR - 0987
8. Deklarované parametre
Vlastnosť
Obsah jemných zŕn
Zrnitosť
Nasiakavosť
Chloridy rozp. vo vode ako Cl
Celkový obsah síry ako S
Sírany rozp. vo vode ako SO3
Sírany rozp. v kyseline ako SO3
Stanovenie rádionuklidov

Deklarovaná hodnota alebo trieda, resp. kategória
f 10
GF85
***
WA24
˂ 0,1%
˂ 1%
˂ 0,01%
0,01%

Hmotnostná aktivita 226Ra neprekračuje odvodenú zásahovú úroveň 120 Bq/kg, požadovanú
Vyhláškou MZ SR č.528/2007 Z.z. pre stavebné materiály, určených na výstavbu stavieb
s pobytovými priestormi a zároveň Index hmotnostnej aktivity neprekračuje hodnotu1 .

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

........................................
pečiatka výrobcu

........ ...................................
Sučany, 03. apríla 2018

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu

