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Geskomoravský beton, a.s.
provoz pacov

č.007l18lP.

PRoHLÁŠeruíyýnoece

podle Zákona é.10212001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Českomoravský beton, a.s., se sídlem Beroun

OOO,

PSČ 266 01, lČ:495 51 272, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že

výrobek zprovozu Pacov, Žižkova 1129,395 01 Pacov:

SC 0/22;

SC 0122;

Gsro

Cs/1o

určenépro konstrukce pozemních komunikací, letišťa jiných dopravních ploch jsou

za běžných nebo rozumně
předvídatelných podmínek užitíbezpečnéa nepředstavují po stanovenou nebo obvyklou dobu použitelnosti žádné nebezpečí.
Výrobky jsou ve shodě s technickými specifikacemi

-

ČsH EN

cementem"

14227-1

:

:

2013 ,,Směsi stmelené hydraulickrými pojivy - Specifikace

- Čast 1: Směsi z kameniva stmelené

Posouzení shody bylo provedeno s použitím následujících dokladů
1, "Receptury", vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
,,Protokoly o výsledcích zkoušek' ve smyslu uvedených technických specifikací vydané akreditovanou zkušební
laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o
o zkouškách vstupních mateňálů"
"Protokoly
Výrobce prohlašuje a potvzuje že rnýrobek je ve shodě s vydanými recepturami, jeho vlastnosti odpovidaji požadavkŮm dle
výše uvedených technických specifikací a za podmínek obvyklého určenéhopo_ttžitíje vlýrobek schopen plnit svou funkci ve
stavbách pozemních komunikací. ý.
:

2.

3,

Dále výrobce prohlašuje a potvzuje

-

:

že má zaveden, udžován a certifikován systém managementu kvality dle ČsN EN lso 9001:2016 pro výrobu a dodávání

čerstvéhobetonu, malt pro zděni, potěrových materiálů, značkorr,ých a speciálních produktů. Certifikát č.251212017 vydal
TZÚS Praha, s.p. Certifikačníorgán č. 3001,
že má zaveden, udžován a certifikován systém řízení výroby pro rnýrobu čerstvéhobetonu dle §6 nařízení vlády č.
21512016 Sb., kterým se mění nařlzeni vlády č. 16312002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 31212005 Sb., _a dle kapitoly 9
Čsru rru 296 + Át : 2017, Ceňifikát sysiému řízenívýroby č. 2o4lc6t2o16lo6o-o42525 vydal TZÚS Praha, s,p.,
Autorizovaná osoba 204.

Tímto má vrýrobce zajištěn systém řízení, ktený zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

VPacově dne 1.2,2018

