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STAVEBNí recnN|cKÉ osvĚDČrruí
ě. sTo - Ao 224 - 2163/2006

vydané v sou|adu S 2 a S 3 Nařízení v|ády ČR č. 16312002 Sb., ve znění Nařízení
vlády č. 312/2005 Sb.

osvědčuje vhodnost technických v|astností výrobku

Kalový zákryt
STRADAFIX (BIGUMA L)

uváděného na trh spoIečností

BIGUMA Bohemia, s. r. o.
BratisIavská 2808
690 02 Břeclav
Česká republika
|Č:26237997
Dtl C226237997

z místa qiroby

Dortmunder Gussasphalt, GmbH & Co. Mischwerke
Teinenkamp 43
594 94 Soest
SRN

ve váahu k základním poŽadavkům na stavby a určeným
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Tab. I : Požadavky pro hodnocení kalového zríkrytu STRADAFIX (Biguma L) a výsledky zkoušek

4. Dohled

Jednou za rok bude provďen dohled nad řádným fungovárrim svstému řízeni l"ýroby a ověření
nrinirnálrrě následujicic|r vlastnosti:

o obsa.tr pojiva a bod měkntrtí získaného pojiva po extrakci za studenlr.

Alespor1jednou za 3 roky se ověň i ostatni vlastnosti qirobkrr.

5 ' Závěr

U vzorku ýrobku byla zjištěna shoda jelro vlastnosti se ákladnírrri poádavky nařízeni vlády
163/2002 sb' ve znění tuřizeni v|ády č.3|212005 Sb. konkretizovarrými ve stavebnírn teclrnickém osvědčení
sTo-Ao 224-2t63/2006.

Zpúsob korttroly ýrobků při jejich dovozu ďpovídá příslušné tecturické dokunrentaci a zabezpečuje,
aby lyrobky uvíděné na trh odpovídaly teclmické specifikaci.

Výrobek splňuje požadavky pro lydání certifikítu autorizovanort osobou.

Jednotka stanovená
hodnota

Ubytek l notnosti po odpaření rozpouštědla hm.o max.30

Extrakce za studena

- celkoqi' obsalr minerálních látek

- obsalr rnincrálrriclr látek > 2 nrm

- obsah látek < 0'063 nm

- obsah pojiva

. bod měknuti kouŽek.kulička získanélro poiiva

hrlr'.o/o

km oÁ

týn %

lm%
.C

min.50

max. 20-0
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