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certificate of constancy of performance
č. ,t020 _ cPR - 070021896

(nařízení
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Ze dne 9. bňezna 2011
pro
stavební
výrobek:
osvědčení
toto
vydává
se
o stavebních v,ýrobcích nebocPR)

Portlandský cement EN 197,í , CEM l 52,5 R
uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výŤobce:

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288, Híanicél - Město
753 01 Hranicé
Česká republika

Ěo: tssolozz

a vyrobený ve výrobním závodě:

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288, Hranice l - Město
753 0í Hranice
Česká republika

stálosti vlastností
Toto osvědčéníprokazuje, že všechna ustanovení týkajícíse posuzování a ověřování
popsaná v příloze ZA normy

EN í97-1:201'|

podle systému 1+ pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčeníbyla uplatněna a že řízení výroby u
Výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního vtýrobku
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Notified Body 1020

CERTIFICATE
OF COI\STANCY OF PERFORMANCE
No. 1020
ln

- CPR -

07002't896

compliance With Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and ofthe council of 9 March 2011

(the constíuction Products Regulation or cPR), this certificate applies to the construction product:

Portland cement EN 197-í - CEM l52,5 R
placed on the market under the name or trade mark oí

Gement Hranice, akciová společnost
Bělotín§ká 288, Hranice l - Město
753 01 Hranice
czech Republic
lNo: í 5504077

and produced in the manufacturing plant:

Cement Hranice, akciová společnost
Bělotínská 288, Hranice l - Město
753 0í Hranice
Gzech Republic

This certiíicate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
peďormance described in Annex ZA of the standard

EN,t97-1:2011
under system í+ for the performance set out in this certificate are applied and that the factory
production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.
This ceňiíicate Was first issued on 29, April 2004 under CPD and will remain Valid as long as neither
the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified
product ceňiíication body.
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The stamp oí lhe Noťfied Body
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ostrava, 3. February 2017

?,ra_ 1,1+e4
§
\É/
\o

UN[/Z

_r.+,/

§"

I

l,I
|/\
lng. Vojtěch šebek
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Deputy manager of the Notified/Body

