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č. KA1611

Y
PROHLÁŠeru Í O VLASTNOSTECH

!. Jedinečný identifikační kód
rnýrobku: TBR _Q.1 ...; TBS _Q.1 ...; TBZ _Q.1 _.;TZK _Q.1 ...

2, Typ, série nebo sériové číslo
nebo jiný prvek umožňující
identifikaci rni robků: kanalizační šachty

3, Zamýšlené(á)použití:
Jedná se o stavební dílce vstupních šachet, které sIouží ke kontrole,

údržbě, provětrání a odvzdušnění kanaIizace.

4. Firma a kontaktní adresa:
cs - BEToN s.r.o.

lčo 47 287 586, Dlč cz47 287 586

Vetké Žernoseky 184, 4t2 Otlitoměřice,

te l : +4204167 47 283-4, t axz +42o4t67 47 L7 9

email: csbeton@csbeton.cz, www.csbeton.cz

5, Systém(y) posuzování a
ověřovánístálosti vlastností dle přítohy č. V Nařízení EP a R(EU) č.303l20tl
stavebních uýrobků: 4

6. Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební, praha, s.p.,
pobočka Plzeň 326 00

provedl:

podle systému:

Určenítypu výrobku na základě zkouškytypu

a vYdal: .protokol o počátečních zkouškách typu výrobku č.030-054042
dne 15.11.2016

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostní třídu
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Základní
charakteristiky

vlastnost
Harmonizované

technické specifikace

Vstupní otvory > 600 mm čsru eru t9L7:2oo4

pevnost betonu v tlaku > 50 MPa č1.4,2.2

cs-BEToN výrobce betonových produktů malé a zahradní aíchitektury. www,csbeton.cz
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Základní
charakteristiky

vlastnost
Harmonizované

technické specifikace

Třída zatížení E500 čl +.s.s

unosnost ve vrcholovém
tlaku

80 kN/m čl. 4,3.5

Únosnost zabudovaných
stupadel

prohnutí vytrŽení

čsru rru t9t7:2004max. 10 mm při svislém
zatížení2kNstrvalým
prohnutím max,2 mm

> 5 kN vytahovací síly

vodotěsnost bez netěsnosti čsru rru L9L7:2o04

Trvanlivost požadavky splněny čsru eru L9L7:2oo4

Agresivita prostředí xF4, xAl

8. Vlastnost(i) uýrobků, které jsou uvedené v bodě 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7,

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) t907l2006 rnýrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině
nebezpečných chemikálií.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na rnihradní odpovědnost rnirobce: CS - BETON s.r.o., lČO

47287586, DlČ Cz472s7586, Velké Žernoseky 784, 4t2 01 Litoměřice

Ve Velkých Žernosekách, dne 15.11.2016

S,íA,VBYJAKO ž KAM§N§ CS-BETON s.r.o. (Limited Liability Company)
Sídlo/Registered Seat: Velké Že,nose§ 184, 412o'l Litoměřice

č. KAl6II

ýcs. e rrs N 9"?;uB§I":}-ř;l B;
412 01 LiToMERtcE' 

tčo: 47287586,Dtč,. czqlzýaaa
Té1.1fax: +420 473 030 400
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CS-BETON výrobce betonových produktů malé a zahradní architektury, WWW.csbeton.cz


