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

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 21/2018
1. Jedinečný identifikačný kód výrobku:

Cestný betónový obrubník
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

ABO
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:
- STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy. (Concrete kerb units. Rquirements and test methods)
Betónové obrubníky sú prefabrikované prvky používané na vytváranie obrúb spevnených krytov pozemných komunikácií a na
oddelenie povrchov rovnakých alebo rôznych úrovní s cieľom zabezpečiť:
fyzické alebo vizuálne predelenie alebo oddelenie,
odvodnenie kanálikmi jednotlivo alebo v kombinácii s inými obrubníkmi,
rozlíšenie povrchov, ktoré slúžia rôznym druhom dopravy.
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:
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 posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa uvádzajú v prílohe V:

4

7. Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby: nevzťahuje sa
8. Názov a identifikačné číslo orgánu technického posudzovania: : nevzťahuje sa
Vlastnosť

Označenie

-

Vizuálne hľadiská
Tvar a rozmery

-

dĺžka
výška
šírka

Hrúbka lícnej vrstvy
Pevnosť v ťahu za ohybu

S

Odolnosť proti obrusovaniu
Odolnosť proti
nasiakavosť
poveternostným
odolnosť proti mrazu
vplyvom
a rozmrazovaniu s rozmrazovacími
soľami
Reakcia na oheň
9. Deklarované parametre

I
A

Deklarovaná hodnota
bez trhlín alebo šupín bez oddeľovania
vrstiev
330 resp.500 resp. 1000 mm ± 10 mm
250 mm ± 5 mm
100 resp.150 mm ± 5 mm
min. 4 mm
jednotlivo: min. 2,8 MPa
priemer: min. 3,5 MPa
≤ 18 000 mm3/ 5000 mm2
nie je deklarované

D

jednotlivo: max. 1,5 kg/m2
priemer: max. 1,0 kg/m2

A1

nehorľavé

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

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

........ ...................................
Sučany, 08. januára 2018

Jana Avramová, zmocnenec pre kvalitu

