
Dorxí BENEšov

C €
pod|e zákora č. 2211 997 sb.' v platrém znění'

Nv č. 190/2002 sb., v platném znění
apodleodst"ZA2.2EN12620,EN13043,EN|3242'EN13450,ENl33E3. l ,vplatnémnění

Výrobce: Štěrkovny spot. s r. o. Dolni-Benešov
se sídlem Dolní Benešov, PSC 747 22
ředitelství: Zámostní 39' 710 00 Slezská ostrava

IČ: 47150335

prohlďuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnos! Že výrobek:

kamenivo z provozovny kamcnolom zaiečov

0/4 mm sp|ňuje požadavl(y EN 12ó20' EN 13043' EN 13242;
4/8 mm sp|ňuje požadavky'EN 12620' EN 130{t' EN 13242;
8/16 mm splňuje pofudavtry EN 12620' EN 13043' EN 13242;
16t22 mm sp|ňuje požadavlry EN 12620' EN 13043' EN 13242;
|6fl2 mm sp|ňuje požadavt(y EN 12620' EN l3|M3' EN 13242;
32163 mm splňuje požadavt(y EN 134$' EN 13043' EN 13242;
0/32 mm splňuje poádavky EN 134$' DN 13043' EN 13242;
0/8 mm sp|ňuje požadavlcy EN 13242;
0/1ó mm splňuje požadav|ry BN 13242;
0/63 mm sp|ňuje požadav|ry EN 13242;
0/125 mm splňuje požadavky E.N 13242;
0/250 mm splňuje požadavky EN 13242;
kámen pro vodní stavby sptňuje požadavky f,N 133&l-l;

a je za podmínek stanovených ve ýše uvedených technických normách bezpečný. Použitelnost
kamenivá;e dana ýše uvedenými normami. Zvláštní podmínky pouŽití výrobků nejsou'
Dalši infoimace o vlastnostech ýrobků jsou uvedeny v ES prohlášeni o shodě pro jednotlivé frakce,
které jsou k dispozici v expedici.

Posouzení shody by|o provedeno podle systému 2 + odst. zA 2.2 těchto norem:

. EN 12620:2002 Kamenivo do betonr!

. EN l3o43:2o02 Kamenivo pro asfa|tové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,
letištních a jiných dopravníoh ploch'

. EN l3242:2oo2 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hy&au|iclcými
pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace,

. EN 13450:2002 Kamenivo pro kolejové loŽe'

. EN l3383.l KtíLÍnen pÍo vodni stavby - Cástl: Specifikace

s použitím následujících dokladů:

l. Certifikát systému řízení výroby č. |o20 _ cPD . 070024676 vydaný &te |4.|2.2oo4'
2. Protokol o výsledku posouzení systěmu řízeni YjToby ě- 010-024675 

"yau"ýfo:la:!?.]2!91l..^. .
3. Protokol č. d70.0z6i5o z9 dn9,.9.2005 o zkoGkách kamene pro vodnÍ stavby dle csN EN |3383-l,
4. ZpÉva o dohledu nad systémem řízení wýroby č. 070-028166 vydaná dne 6.l.2006.

Všechny výše uvedené doklady byly vydrÁny Technickým a zkušebnÍm ústavem stavebním Praha' s' p., Ao

č. 2M. oobočkou 0700 _ osřava, U sfudia 14, 700 30 osEava.

pojivy

V ostavě dne |2.1.2006
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Ing. Rudolf Bochenek

geneni|ní ředite| a jednatell*"i*;i;..i:'.ii:.r spči. s r.o.
á5- D.:)i..l ;{enešov
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