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t. Jedinečný identifikační kód
rnýrobku: TBR _Q.2 ...; TBS _Q.2 ...; TBz _Q.2 ...iTZK _Q.2 ...

2. Typ, série nebo sériové číslo
nebo jiný prvek umožňující
identifikaci rnýrobků: studny a drenážníšachty

3, zamýšlené(á) použití: 
Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží ke kontrole,
údržbě, provětrání a odvzdušnění kanalizace bez přístupu obsluhy.

4. Firma a kontaktní adresa:
CS - BETON s.r.o.

lčo 47 287 586, Dlč cz47 287 586

Vetké Žernoseky 184, 4t2O! Litoměřice,

tel : +4204 157 47 283-4, l axz +42o4t67 47 L7 9

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

5. Systém(y) posuzování a
ověřování stálosti vlastností dle přílohy č. V Nařízení EP a R(EU) ě.305l20tl
stavebních rnýrobků: 4

6. Oznámený subjekt:
ŽáOné útoly neisou stanoveny.

Určení typu výrobku na základě zkoušky typu

podle systému: 4

, a vYdal: protokol o počátečníc^.r:""";i:rT.illu výrobku č.030-054043,

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro 1. jakostnítřídu
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

provedl:

č. sDl6LI

Základní
charakteristiky

vlastnost
Harmonizované

technické specifii<ace

Vstupní otvory NPD čsru eru t9l7:20o4

pevnost betonu v tlaku > 50 MPa čl,4.2.2

Třída zatížení D400 čl +.s.s

cs-BEToN výrobce betonových produktů malé a zahradní aíchitektury, www,csbeton,cz
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PROHLÁŠrruÍ O VLASTNOSTECH
č. sD I6LL

Základní
charakteristiky

vlastnost
Harmonizované

technické specifikace

únosnost ve vrcholovém DN 800 l DN 1000
čl. 4,3.5

tlaku 50 kN/m I so rru/m

Únosnost zabudovaných
stupadel

Prohnutí
max. 10 mm při svislém zatížení2 kN

s trvalÝm orohnutím max 2 mm čsru rru I9L7:2oo4
VytrŽení ) 5 kN vytahovacísíly

vodotěsnost NPD čsru eru !9!7:2004

Trvanlivost NPD čsru rru I9t7:200A

Agresivita prostředí xF4, xAl

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

Ve smyslu nařízení EP a R (ES) t9O712006 v,ýrobky neobsahují nebezpečné látky zařazené na kandidátní listině

nebezpečných chemikálií.

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

47287586, DlČ CZ47287586, Velké Žernoseky t84,4t2 01 Litoměřice,

Ve Velkých Žernosekách, dne 15.11.2016

Joséf Matěika
hate[ společnosti

Prs.gar-- ř-'ffiiB'
ffi7287586

'""i]i,ii*, iozo3473 030 400
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