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Aulorizcvaná o$uba. Ncti:ikorá| tí i osoba' oznánretly SUbi€K| , $uortkr pro lr} t:hnlcké
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Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí UNMZ č .512017 ze dne 31.1 .2017
..:'

.

.

..Po.bgóka 0200.'j,'Č eské ..,tsu.dějqviee

CE,RTI FI KÁT SYSTÉ tuu ŘÍ zENÍ vÝnoBY
c. 204t c6Í 20 1 5/ 0 2g.032630
V sou| adu s ustanovení m $ 6 odst. 2naŤ izeni v| ády č . 163l20a2 Sb., ktenfm se stanoví technické poŽadavky na
vybrané stavební v} irobky, ve znění naŤ izení v| ády.č . 3-1212005 Sb..a naÍ í zení v| ády č ' 215t2o16 Sb., autorizovana
osoba polv.auje, ž e u stavební ho
'

vfrobku '

Beton pevnostní ch trí d c

1211

5 (B 15) a

.

vyš š í

pro konstrukce pozemní ch, inŽenfrskfch a dopravní ch staveb
specifikace vf robku.. v.z prí I oha tohoto certlf.kátu
vf robce:

CANDRMRK betonárka' a.s.
tČ o:
Adresa.

4509

a 812, 373 72 Liš ov
betonárna Liš ov
Lazna 812, 373 72 LiŠ ov

V;irobna:
Adresa.
Zakázka..

2020150100

proved| a poč áteč níprověrku v mí stě rr'.froby a posoudi| a systé m rí zení vfroby' zda odpovidá pií s| uš nm
technicklm podk| ad m podle $ 6 odsl 1 pí sm. d) vfš e uvedené ho naií zení vlády, a zjistila, Že

.

systé m rí zení .vfroby zabezpeč uje, aby vfrobky uváděné na trh sp| Ďovaly poŽadavky s1anovené urč enfmi
normami a technicklmi piedpisy:

Č sru rN 2o6+ A2:2021Beton - Specifikace, v| astnosti, v'froba a shoda,
Vyh| áš ka č .422l2o16Sb., o radiač ní ochraně a zabezpeč ení radionuklidové ho zdroje

aodpoví da| ytechnické dokumentaci pod| e$4odst.3adok| adť rmvystaven1impod| e$6odst. 1pí sm'a)
o v.Í s| edcÍ ch poč áteč ní chzkouš ek typu vfrobku na vzorku. Specifikace typ rnfrobku a identifikace dď| adrj

jsou uvedeny v prí | rcze, která je nedí | nou souč ástí certifikátu.

NedÍ lnou souěáslí tohoto certifllrrátu je:Protoko| ol.v.fqle'dku.posouzení ':'sy9tem í í zeni.vÝrob] t.í .@0:032629Že.dne
2.g.2015 aZpráua o doh| edu č . 020-046919 ze dne 21.1o.2022, které obsahují záviry zjiš ť ování a popis vfrobku.

Tento certifikát by| poprvé vydán 2.92015 a zrjstává vp| atnosti po dobu, po kterou se pož adavky stanovené
v urč enfch normách a technicklch pÍ edpisech, na kteÉ by| uveden odkaz nebo v robní podmí nky v mí stě vyiroby
č i systé m rí zení vlroby vfrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruš í .
Autorizovaná osoba provádí nejmé ně jedenkrát za 12 mé si'cu doh| ed n-ad. jálnf.m.fungování m systé mu rí zení
vtfroby. o vyhodnocení doh| edu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou pť edá u1irobci.

osoba odpovědná za správnost toho

Razí tko autorizované osoby

2a4

:

Č eské Budějovice ,21. rí jna 2022
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| ng' Milan Pá| ka
zástupce vedoucí ho autorizované osoby 204

o TEcHNlcKÝ A ZKUŠ EBNíÚsrnv STAVEBr{ í pnnHA, s.p.
Technica| and Test I nstitute ť or Construction Prague, SoE
Akreditovanť } zkuš * bn; láboratoř. AutoÍ izcvaná o:ifiba. No[ iÍ ikovaná:rsoba oz;rlmgny SLbjekl' Sub1ekt pro lechnické
posuzováru' Certií ikáč ní 6'gán' I nsoekŠ n; 0roán i Acrre{ ;{ 6{ Testing Laboratory' Arr{ hcrizód Body' No| ified Botly,
Technira|
Assessrnenl Boc.| y. Cert| ficaticn Brxiy' lnspeciion Brdy P,.osecká gtitzo" tg0 óo prana 9 'Prosfx. czecn ňepuutic

Prí loha č . 1 k certifikátu č . 204lB612015102.0-032630
Specifikace vf robku:
Beton pevnostní tňí dy c 12t,| 5 (B15) a vyš š íd| e
c 12t15- XO (CZ, F.1);

c'16t20 - x0 (cZ, F.1);
2w25. xo, xcí (CZ, F.1);
c 25/ 30 - XO, XCl,X C2, XF} (CZ, F .1);
c 30/ 37 - xo, xcl,xc2,xc3,xc4,xD1,xD2.

csn en

206+ A2:202í , dle Tab.

F'í :

c

xFí ,xF2,xF3,xF4, xAl,xA2 (cZ,

F.1),

a

Betony jsou vyráběny s konzistencí : 53, 54,

a

Maximální stupeĚ obsahu ch| orid v betonu: CI o,20,
Maximá| ní jmenovitá horní mez frakce karneniva pouŽita v betonu: D* ,22 pÍ í padněDna,76,
Vlrobky jsou urč eny pro konstrukce pozemní cn, lnzenyrskfch a oopra'lnicn siaveo.

O

a

Do{ ady.o yÍ š | e.tcí ch'poEáteč ryfthzkouš ě.k.WÚ Í rdbkui: ] ..,.. .'... ] .] ' ..,'.. ..'..' l] ''
l
. Prgt'okgl-o] rrť rkazní ch zkouš kách.č o2o-o22249 . CANDRMRK betonárka,'.l.l.
a.s., betonárna Liš ov,
vydán TzUs Praha, s.p., pobocka C.Budějovice.
o Protoko| o mě| ení a hodnocení obsahu pií rodní ch radionuk| idť r ve stavební ch materiá| ech.
]

Tato pŤ í | oha je nedí | nou souč ástí certifikátu ě,. 2o4tc6t2o15/ o20.032630.

Razí tko autorizované osoby 204

Č eské Budějovice ,21 iUna 2022
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zástupce Vedoucí ho autorizované osoby 2o4

