Autorizovaná osoba č. 238
QUALIFORM, a.s., Mlaty 67218, Bosonohy, 642 00 Brno
Ceská republika,

GERTIFIKAT sYsTÉMu Řizeruí yÍnoev
V souladu s ustanovením § 6 odst.2 nařízení vlády č. 16312002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

BEToN PEVNosTNÍcH rŘÍo c

12115

(B 15)A VYŠŠÍ

pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

vyrobeného výrobcem:

BETON RUSíN s.r.o.
Rosická

333, 664 17 Tetčice

lč:29295599
ve výrobním závodě:

BETON RUSíN s.r.o.
Tetčice
Autorizovaná osoba posoudila systém řízení výroby, který odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d)
výše uvedeného nařízení vlády a zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na hh splňovaly požadavky
stanovené určenými těmito technickými specifi kacemi:

.
.
.

ČsN EN 206+A2:2021

+

ČSN P 73 2404,,2016 - Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

+

Doplňujicí informace

Zákon26312016 Sb. atomový zákon
Vyhláška SÚJB č. 42212016 Sb. o radiačníochraně a zabezpečeníradionuklidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst, dokladům vystaveným podle § 6 odst. 1 písm. a) o výsledcích počátečních
zkoušek typu výrobku na vzorku. Specifikace typů výrobku a identifikace dokladů jsou uvedeny na zadní straně tohoto certifikátu,

Nedílnou součástí tohoto certifikátu jsou Rozhodnutí o posouzení, která obsahují záuěry z posuzování autorizované osoby,
provádějící nejméně jedenkrátza 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby.
Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit vydaný certifikát.
Tento certifikát zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky stanovené v určených technických
specifikacích, na které byl uveden odkaz, nebo pokud se uýrazné nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby či
systém řízení výroby nebo pokud autorizovaná osoba nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto certifikátu.
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představitelA0 č. 238

Brno 25.10.2021
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QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Bmo
QUALlFORM - odbor posuzování shody

Autoňzovaná osoba č, 238

Rozsah stanoveného výrobku dIe certifikátu č. 238/C6/2 02111129.2
Specifikace výrobku: Beton pevnostních tříd C12l15 (B15) a vyššípodle stupně vlivu prostředí
Výrobek

Technická specifikace výrobku
(určená ČSN nebo ST0)

C 1a15-X0 (CZ,F.1,1);
C 16/20-X0, XC'l, XC2 (CZ,F,1.1);
C20l25-X0, XC1, XC2, XC3 (CZ,F.1.1);

c 25l30-X0, Xc1, Xc2, Xc3, Xc4, XD1, XD2, XF1, M1,
YtA2 (CZ,F.1.1);

c

30/37-X0,

Xc1, Xc2, Xc3, Xc4, XD1, XD2, XFl, XA1,

YlM(CZ,F.1.1);
C 30/37-XM1 (CZ,F.2);

čstl Ett
+

206+A2:2021

čSN p 732404:2016

Technický předpis vztahuj ící
se na výrobek
Zákon 263/2016 Sb.
atomový zákon;
Vyhláška Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost č. 42212016
sb. o radiačníochraně a
zabezpečen í radionuklidového
zdroje

QUAL|FORM, a,s.,
Mlaty 67Z8, Bosonohy, 642 00 Brno
Autorizovaná osoba č. 238
Výtisk

QUAL|FoRM,

č.: 2

Ao-1129-998,1--l0b

ROZHODNUTÍ O POSOUZENÍ
Na základě Souhrnného protokolu o posouzení systému řízenívyroby č, AO-'| '129-9981-08b,
kteryi zpracoval(a) vedoucí posuzovatel(ka) Miroslava Keprtová dne 20.10.2021

RoZHoDUJl
výrobci:

BETON RUSíN s.r.o.
Rosická 333, 6&1 17 Tetčice
lč:29295599
Provozovna: Tetčice
zrušit certifi lét é. 23UC6|2O1U112*1
pro rnýrobek:

C 12y15-X0 (CZ,F.1.1);
C 16/20-X0, XC1, XC2 (CZ,F.1.1);
C 20l25-XO, XCl, XC2, XC3 (CZ,F.1.1 );
C 25l30-X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF'|, XA1, XA2(CZ,F.1.1);
C 30/37-X0, XC1 , XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1 , XA1 , XM (CZ,F.1.1)i
C 30/37-XM1 (CZ,F.2):
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pro výrobek:

C 12y'l5-X0 (CZ,F.1.1);
C 16/20-X0, XC1, XC2 (CZ,F.1.1);
C2Ol25-X0, XC1, XC2, XC3 (CZ,F.1.1);
C 25l30-X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XA2(CZ,F.1,1);
C 30/37-X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XM(CZ,F,1.1)i
C 30/37-XM1 (CZ,F.2);
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Platnost tohoto Roáodnutí o posouzení je, při dodžení poádavků tecÝrniclcých předpisů použitýcň v prúběhu posuzování, omezena do: 31,10.2022
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V Brně dne 25.10,2021

i

představitel Autóiizované osoby č, 238

h

organizaa odpovědná osoba: (Zakřížkujte prosím Vaše vyjádření)Y-ry

M}

Proti Rozhodnutí nemáme připomínek a vzdáváme se tímto možnosti odvolání.
potvrzuii závazky wplývaiícíz ceniíikace, ketrá ie nedílnou součástítohoto Rozhodnutí,
Proti Rozhodnutí máme připomínky a uplatňujeme tímto možnost odvolání.
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Rozdělovník Rozhodnutí o posouzení:
- Výtisk č. 1: Ao č. 238 QUALIFoRM, a,s.
- Výtisk č. 2: BEToN RUSÍN s.r.o.
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oUÁLlFoRM, a.s., Mlaty

67218, Bosonohy, 642 00 Brno
QUAL|FORM - odbor posuzování shody
Autorizovaná osoba č. 238
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Strana 1 (Celkem 2)

@

QUAL|FORM, a.s.

PROHLÁŠENÍO SHODĚ
podie § 13 zákona č. 2211997 Sb, o technických požadavcíchna výrobky a o změně a doplnění některých
zákonťr v platném zněni a § 13 nařízení vlády č.16312002 Sb., kteým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavebrrí výrobky, ve znění NV č. 31212005, Sb. a 21512016Sb.

Výrobce: BETON RUSÍI\ s.r.o.

adresa:

Rosická 333,664 17 Tetčice

prohlaŠuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že stanovené výroblql betonárny Tetčice - čersNé
betony třídy:

(CZ,F.].]);C 16/20-XO,XCl,XC2(CZ,F.1.1); C 20/2S-XO,XC],XC2,XC3 (CZ,F.1.1),C25/3}-X0XCl,XC2,XC3,XCl,XDl,XD2,XF],XA], (CZ,F.].1); C 30/37-XO,XC],XC2,XC3,XC4,
XDl,XD2,XFl,XA1, (CZ,F.1 1); C 30/37 XM| (CZ,F 2)

1) C 12/15-X0

dle CSN EN 206+A2:2021
dle Čsu p 73 2404;2016

a

jsou určeny pro uloženído konstrukce pozemních, inženýrslqlch a dopravních staveb
splňují základní požadavky nařízení vlády č. I6312002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky
na vybrané stavební výrobky ve znění NV č. 31212005 Sb. a 21512016 Sb.,
konkretizované v čsx px 206 +.A2:202t a ČsN p 73 2404:2016

a Jsou
za podmínek obvyklých, případně výše určenéhopoužitíbezpečné.Výrobce zabezpeěuje shodu výše
specifikovaných výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se zák\adními požadavky.
Výrobky splňují požadavky stanovené určenými normami a technickými předpisy. Splňují znění zákona
26312016 Sb, (atomový zákon) a vyhlášku SÚ;n č. 42212016 Sb. o radiačníochraně a zabezpeěení
radiorrrrklidového zdroj e.

Posouzení shody bylo provedeno na žádosívýrobce podle §6 nařízení vlády č. 16312002 Sb., ve
znění NV č.31212005 Sb. a 21 512016 Sb. (certifikace výrobku), s použitímnásledujících dokumentů
:

Certffikút pro skupinu výrobků

1)

č.238/C6/2021/ll29-2 ze dne 25.]0.2021

vydaný Autorizovanou osobou č. 238, QUALIFORM, a.s., Mlaty 6]218,642 00 Brno

Tetčice 1.1.2022

Rosi

Tel.:54
wwW.

SíN s,r.o.
íelčicy

1X 664 17

í +ts, ooo adzlo

Ing. Martin Rusín
jednatel společnosti

pRoHLÁšnNívÝnoncn
ve smyslu zákona ě. I02l200l Sb. o obecné bezpečnosti r,}robků, v platném znéní

Výrobce:
Adresa:
IČ:

BETON RUSÍN s.r.o.

Rosická 333,664 17 Tetčice

29295599
Místo výroby: Betonárna
prohlašuje a potvrzuje na svou výiučnou zodpovědnost, že výrobky:
- čerstvÝ beton

třídy C 8/10 podle ČSN EN 206+42 určený pro konstrukce pozemních

staveb

výplňová směs ŠCMpodle ČSN 73 6127-1 určená pro stavby vozovek
- kamenivo znevněné cementem SC C5/6 a SC C8/10 podle CSN 73 6124-1
určenépro stavby vozovek
-

splňují základní požadavky technické specifikace konkretizované normou ČSN PN 206+A2 Beton Specifikaceo vlastnosti, výroba a shoda, normami ČSX ZS 6124-1, ČSN ZS 6127-I a vyhláškou SÚJB
42212016 Sb. o radiačníochraně a jsou za podmínek obvyklého použitíbezpečné.

Výroblry nepředstavují zvýšenou míru ohroženíoprávněného zájmu a nejedná se o
,,stanovené výroblql" ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na výroblql
nebyly síanoveny technické požadavlql dle nařízenívlády č.163/2002 Sb., v platnémzněníanařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/201l, vplaínémznění, a proto nebylo provedeno
posouzení ve smyslu těchto nařízení.
Výrobce přijal opatření, kterýmt zabezpečuje shodu výše specifikovaných
na trh s teclrnickou dokumentací a se základními požadavky.

ýrobků uváděných

Prohlášení se vydává ve smyslu zákona č. 10212001 Sb. o obecné bezpečnosti ýrobků, v platném
znění na základě následujících dokladů:

- ZpRÁVy o PRŮKAZNÍCH ZKoUŠKÁcu pro betonárnu

společnosti BETON RUSÍN

s.r.o.

-

-

číslozprávy:02l07lPzl2020 - beton ote ČSN EN 206 + A2 a ČsNp 73 2404
04l0I/PZl2020 _ dte Čsx 73 6124-1
05l01lPzl2020 _ ate čSN 73 6127-|
zprávy zptacoval: QUALIFORM, a.s., Mlaty 67218,642 00 Brno
Protokoly o výsledcích kontrolních zkoušek jsou prováděny:

akreditovanou zkušebnou stavebníclr hmot QUALIFORM, a.s., Mlaty 67218,,642 00 Brno
Dle zákona č.26312016 Sb. a vyhlášky č. 422l20L6 Sb. (radiačníochrana před radionuklidy ve
stavebních materiálech) je prováděna jednou ročně aktualizace údajůa tyto odeslány na SUJB.

Tetčice dne 1.I.2022

BETo

Rosická

Tel.: 546
Www,

íN s.r.o.
17

Tetčice

413,606
.cz, rusin@vol

Ing. Marlin Rusín

jednatel

o

PROHLASE|{I
CP
CP
CP
CP

VLASTNOSTECH č.ll2022
Typ výrobkLr

- F2 dle CSN EN
16 _ F3 dle čsN nN
20 _ F4 dle čsN nN
25 _ F4 dle čsN nN

13813
13813
13813
13813

12

2003
2003
2003
20ó3

Označenípro identifi kaci
Cementový potěrový materiál

Účel použití
Pro vnitřní použitíve stavbách

Výrobce:

BETON RUSÍN s.r.o.

Rosická 333, 664 17 Tetčice
29295599

adresa:

IČ:

Systém pro posllzovárrí a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Zák|aďní

ch

a

rakteristiky

CP

l2_F3

CP

vlastnosti
l6_F4
CP 20-F4

třída

Reakce na oheň

Uvolňování nebezpeč. látek
pevrrost v tlaku

CPl2
F2

Pevnost v tahu za ohybrl

CPló

CP

F3

A

CP 25.F4

Harmonizovaná
technická §pecifikace
CSNEN

1*

CSN EN 13813 : 2003

CP20 ] cpzs
F4

13813 :2003

CSN EN 13813 : 2003
CSN EN 13813 :2003

F4

Propr.rstnost vody

NPD

čsN pN l38l3

Propustnclst vodní páry
Oc]o1nost proti obrusu

NPD
NPD

CSN EN l3813 :2003
CSN EN l3813 :2003

zvuková izolace

NPD

CSN EN

Zvultová pohltivost

NPD

CSN EN 38 3 :2003

TepeIný odpor

NPD

CSN EN 38 3 :2003

odolnost oroti cliemickému vlivu

NPD

CSN EN

:

2003

38 3 :2003

3:2003

dle Rozlrodrlutí Komise 961961603lES rnateriál nevyžaduje zkoušku reakce na olreň.

Vlastnosti výrobku, pro který bylo toto Prohlášenío vlastnostech vystaveno,
odpovídají vlastnostem rrvedeným v Prohlášení.
Za zpracování tohoto Prohlášení o vlastnostech je odpovědný výhradrrě výrobce
uvedený v tonrto Prolrlášerrí o vlastrrostech,

Tetčice 1.1.2022

Ing. Martin Rusíri.
jednatel společrrosti

