
E5-BETON
PRoHrÁŠExÍ o SHouĚ

Vyrobce:

podle $' 1J zákona 22/]997 Sb. ve znění novely č. 7]/2000 Sb.
a $ l3 na ízení vlády č. ] 63/2002 Sb.

CS-BETON s.r.o.

"1'é31;"#l;t',rš;t,'?ťu'o|l;|i#;;"
zastoupená editelem společnosti Ing. Josefem Matějkou

prohlašuje a potvrzuje na Svou vylučnou odpovědnost, Že vyrobek:

Žlabovky - odvod ovací Žlaby
typu

CSB - žlabovka 20, C30/37-xF4'xD3
CSB - žlabovka 60, C30l37_XF4'xD3
CsB - žlabovka 75' c30/37-XF4'xD3

určeny pro:

tr'orbu povrclrovych Ž|ab:iu pro odvodnění a vytvo ení jejich pevného a nepropustného
dna.

splriuje záklaďní poŽadavky podle naŤizení vlády č. 16312002 Sb., v platném znění,
konkretizované PN č. 4198, vydanou CS_BEToN s.r.o. a STo vydanym TZÚs PRAHA, S.P.
je za podmínek vyše určeného pouŽitíbezpečny.

Posouzení shody bylo provedeno podle $ 8 - ově ení shody dle p ílohy č.2' skup.l,
po .č. I0 naŤízení vlády č. 16312002 Sb., v platném znéni, s uŽitím následujících doklad :

Protokol odolnosti povrchu betonu proti pťrsobení vody a chemick ch rozmrazovacích látek
podle Čsx 731326, č. 5206/04,vydanym AZL č. t2O7 Horsk;i S.r.o.

Protokol č.R 050/04 o zkoušce pevnosti betonu v tlaku ďe ČsN EN l2504-1, vydanymZL
Horsky s.r.o.

Protokol č.0l0-023086 o zkoušce betonov;fch p íkopovych a odvod ovacích ž|abŮtypu CSB
- Žlabovka 60, Žlabovka 75 naodolnost cementového betonu proti ptisobení vody a
chemickychrczmrazovacích látek ze dne 26.05.2008, vydan1m TZÚs PRAHA, S.P.,
AZL č. 1001 .85,

Protokol č.050-016719 o zkoušce odolnosti cementového betonu proti ptisobení vody a
chemickych rozmrazovacích látek ze dne 23.O5.2008, vydanym TZÚs PRAHA, S.P..

Vyrobce má zaveden a certifikován systém
EN ISo 900l :2009, kterym zabezpečuje shodu
dokumentací. Soulad s požadavky je stvrzen
PRAHA, S.p., CO 3001.

Ve Velk ych Žernosekách dne 27 .8.2009

CSN
ckou
ZÚs

kvality podle poŽadavkri
uváděnych na trh s techni

154812008, vydanym T

t ,/r, Á^,,i /, /l(UJ/f,Jo,.f'I\{atějka /'
ďtel společnosti /

gementu
vyrobkri i

kátem č.

r

/ta
rn#.

/i r"'

mana
všech
certifi


