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í. Uvod
Toto stavební technické osvědčení(dále jen
bylo Vydáno autorizovanou osobou Ao
''STo")
224 na základě Žádosti Žadatele o posouzení shody stavebního výrobku podle nařízení vlády
č' 16312002 Sb', ve znění nařÍzení vlády Ó. 31212005 Sb' a nařízení vlády č'21512016 Sb'
(dále jen
163'a,,NV 312- a ''NV 215") vzhledem k neexistenci určených norem nebo
''NV
technických předpisů konkretizujících z hlediska vymezeného pouŽití výrobku Ve stavbě
základni poŽadavky, které se na tento výrobek vztahu1í' Tímto dokumentem Autorizovaná
osoba Ao 224 vymezuje technické v|astnosti výrobku, jejich úrovně a postupy jejich
zjiŠt'ováníve vztahu k základním požadavkůmna stavby uvedeným v pří|oze č' 1 NV í63 ve
znění NV 312 a NV 215 a vymezeném u pouŽití výrobku ve stavbě. Je technickou specifikací
určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

2' ldentifikace autorizované osoby
Toto stavební technické osvědčení vydává Autorizovaná osoba Ao 224 lnstitut pro testování
a certifikaci, a.s', Zlín. Autorizace pro tento typ stavebních Výrobků byla Ao 224 udělena
Rozhodnutím ÚNvz e 2t2O14 ze dne 10. 3. 2014. ldentifikační data Ao 224 jsou
následující:

'

lnstitut pro testováni a certifikaci, a' s.
Třída Tomáše Bati 299, Louky
763 02 Zlín
Česká republika
47910381
DtČ: CZ47910381
telefon +420 577 601 612, fax +420 577 104 855, e-mail director@itczlin.cz

lČ:

3. ldentifikace žadatele a výrobce
3.1 ' ldentifikace

žadatele

Žádost o součinnost při posouzení shody podala společnost Cement Hranice, akciová
spoIečnost. ldentifikační data Žadatele následující:
Cement Hranice
akciová společnost
Bělotínská 288' 753 01 Hranice l _ Město
Česká republika
15504077
Dlč: CZ15504077
telefon +420 581 829 111 , fax +420 581 829 230, email

lČ:

3.2. ldentifikace vÝrobce

Adresa výrobce:
Cement Hranice
akciová společnost
Bělotínská 288' 753 01 Hranice I _ Město
Česká republika
15504077
DIČ: CZ15504077

lC:
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4.1. ldentifikace a popis vÝrobku

UN|MALT sB 26 je průmys|ově vyráběná směs kameniva se zrnitostí 0-4 mm, cementu a
dalších přísad a příměsí, které z|epšujíuŽitkové vlastnosti Výrobku Včetně .Jeho
zpracovatelnosti. obsahuje méně neŽ 1 % organických látek' Směs je po zamíchání s vodou
připravena k pouŽití' Přehled o vlastnostech a základním pouŽití je uveden v dokumentaci
Cement Hranice Unimalt SB 26 _ Technický |ist
4'2. Značenína vÝrobku
Výrobky jsou označovány na spotřebitelském obalu výrobku - jsou uvedeny údaje, zahrnující
úplný název výrobku, obchodní 1méno výrobce (Žadatele)' charakteristiky' sloŽení' technické
parametry, náVod k použitía da|ší'
4.3. Vvmezení způsobu použitívýrobku ve stavbě

UNlMALT SB 26 je po zamÍchání s vodou vhodný k provedení drobných betonářských prací
na stavbách tj. pro zhotovování nosných i nenosných konstrukcí, kde dostačuje minimální
krychelná pevnost 30 MPa.
4.4. omezenÍ pouŽití vÝrobku

UN|MALT SB 26 není určena do míst, kde se vyskytuje chemicky agresivní prostředí a
koroze' způsobená chloridy. Výrobek také není určen do prostředí pro přímý styk s pitnou
vodou. Suchá betonová směs není taktéŽ určena pro výrobu transportbetonu.

5. Podklady předložené žadatelem
Žadatel předložil spolu se žádostí následující dokumenty:

_
_

Technický list výrobku 4-01402
Podnikovou normu PN 0312011, vydání 4
Bezpečnostní list výrobku
Certifikát integrovaného systému řízeníkvality č'. 63212018 dlě ČsN EN lSo 9001 :20'l6'
csN EN lSo1400í:2016 a CSN oHSAS 1800í:2008' vydaný 14.09' 2018 T cert s. r'

'

o.

Protokol

o

materiálech

měření

a

hodnocení obsahu přírodních radionuklidů

záznamy o prováděných zkouškách
ZkuŠebníprotokoly vlastností výrobku

6. Použitétechnické předpisy' normy' prameny vědeckýc
technických poznatků, údaje o poznatcích z praxe
Ke zpracování a vydání STo byly pouŽity následující dokumenty:

_
_
_
_

ČsN EN

12350-2 Zkoušení čerstvéhobetonu - Část 2: Zkouška sednutím

Čsu rru
Čsn rru
Čsn eu

12390-3 Zkoušení ztvrd|ého betonu _ Část 3: Pevnost v t|aku zkušebních těles

betonu

12350-6 Zkoušení čerstvéhobetonu - Část 6: oqemová hmotnost
12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: objemová hmotnost ztvrdlého

sTo - Ao
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ČsN EN

1015-17 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě
rozpustných chloridů v čerstvémaltě
Čsn rru 1o15-6 Zkušební metody ma|t pro zdivo - Část 6: Stanovení ob]emové
hmotnosti čerstvémalty

Čsru eru 1015-1o Zkušební metody ma|t pro zdivo - Část to: Stanovení objemové
hmotnosti Suché zatvrdlé malty
Zákon 26312016 Sb. _ atomový zákon
Zákon č' 25812000 Sb' o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 35012011 Sb.
některyÍch zákonů

-

o chemických látkách a chemických směsích a o změně

Zákon č.477l2oo1 Sb.' o oba|ech' Ve znění pozdějších předpisů

NAŘíZENÍ EVRoPsKÉHo PARLAMENTU A RADY (Es) č. 190712006 ze dne 18.
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o
zřízení Evropské agentury pro chemické látky' o změně směrnice í 999/45/ES a o
zrušenínařízení Rady (EHS) č. 793/93' nařízenÍ Komise (ES) č' 1488194' směrnice
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHs' 93/67lEHs' 93/105/Es a 20ool21lEs
v platném znění

7'Zatříděni výrobku a postupy posuzování shody dle NV 163
7'

1

.

Zatřídění vÝrobku dle NV 'l63

UN|MALT SB 26' suchý beton - je stanoveným stavebním l4ýrobkem. V rámci přílohy 2 NV
31212005 Sb. spadá do skupiny č. 1: StavebnÍ výrobky pro betonové a železobetonové části
staveb' podskupiny 05: Beton pevnostních tříd C 12/15 (B15) a vyšší.
7.2. Předepsané postupv oosuzování shodv

Pro výrobky skupiny 1 podskupiny 05' stanoví příloha 2 NV 312 postup posuzování shody
podle $ 6 (systém řízenívýroby). Na zák|adě s 10 NV 312l2oo5 Sb. lze uplatnit na žádost
r4Trobce nebo dovozce i postup podle $ 5 (certifikace).
7.3' Aplikované technické návody

Pro danou skupinu výrobků by| v rámci koordinačních aktivit ÚNMZ zpracován Technický
návod 01.05.03, kteý se stal východiskem pro vymezení rozsahu sledovaných vlastností

a metod pro jejich zjišt'ování.

7.4' odchv|kv od technického návodu

Technický návod jmenovaný v čl. 7.3. tohoto STo byl při jeho tvorbě
aplikován s ohledem na dek|araci pouŽití výrobku v omezeném rozsahu
pevnost v tahu, obsah Vzduchu, Vodotěsnost, odo|nost proti působení

éŽŤŘ
"./ '--.,/ ! \>.\ý

8. Vymezení technických vlastností ve vztahu k základn
požadavkům a způsoby jejich zjištěni'
8. 'l '

N#
\ <

, '- 16

Základní poŽadavkv a vvmezení technickÝch vlastností.

Vymezení technických vlastností sIedovaných ve vztahu k základním poŽadavkům je
v sou|adu s č|ánky 7 '3. a 7 '4. tohoto STo uvedeno ve druhém sloupci následující tabu|ky:
Tabulka č. 1: Vymezení technických vlastností a určenízkušebních postupŮ

sTo - Ao

c. Název technické
vlastnosti:

Zkušebnípostup Předmět
zkoušky:

c

csN EN

2

Konzistence sednutím
kuŽele
Pevnost v tlaku

3

Mrazuvzdornost

Čsr.t ze

tszz

4

objemová hmotnost
čerstvéhobetonu

Čsru eu
Čsru eru
ČsN EN
Čsru eu

12350-6

1

5

6
7

objemová hmotnost
ztvrdlého betonu

obsah chloridů

rozpustnÝch ve vodě
obsah přírodních
radionuklidů
- Hmotnostní aktivita

12350-2

Čsru rru 12390-3

Čsu eu

Počet
vzorků

lols_o

12390-7
1015-1o
1015-17

Metodika sÚJB

čerstvý
beton
ztvrdlý
beton
ztvrdlý
beton
čerstvý
beton
ztvrdlý
beton
Výluh
ztvrdlý
beton

1

-
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PoŽadovaná
hodnota:

D

S'l - Sednutí

kuŽe|e 'l0-40 mm
>

30,0 MPa

(D)
1

I

>7s\o
při 20 cvklech

2 050 - 2 250 kg/m3
(D)

1

2 000 - 2 250 kg/m3
(D)

I

<

0,1

0/o

1

226Ra

_

224

lndex hmotnostní
radioaktivity

< 150

<1

Pozn.: (D) deklarováno Žadatelem
8.2. Vvmezení způsobu posouzení technickÝch vlastností

V uvedené tabulce je uveden rovněŽ seznam normativních předpisů pouŽitých pro vymezení
způsobu posouzení jednotlivých sledovaných technických vlastností a nezbytný poóet vzorků
pro certifikaci (C) a dohled nad systémem řízení výroby a kontro|u dodženístanovených
požadavkůu výrobků (D).
8'3. PoŽadované úrovně technických vlastností
Pro určená použitívýrobku Ve stavbě, která jsou popsána V článcích 4.3. a 4'4' tohoto STo'
byly pro jednot|ivé vlastnosti stanoveny poŽadované hodnoty v posledním sloupci uvedené

tabulky.

8.4' Dalšítechnické předpisv. Keré se na danÝ výrobek vztahuií

Na spotřebite|ské' skupinové a přepravní obaly výrobku se vztahují požadavky zákona
č.47712001 Sb., o obalech, ve znění pozdějŠíchpředpisů.
Na uýrobek se dále Vztahuje Nařízení (Es) 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů
(REAOH)' zejména Příloha XVll' kterou se stanoví seznamy nebezpečných
a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je
uvádění na trh' do oběhu nebo pouŽíVání je omezeno. Výrobce smí apli
aditiva' jejichŽ uŽití není vyhláškou omezeno'

"lň

9. Upřésňujícípožadavky na posuzování systému řízenívýroby

9.1' Povinnosti Wrobce ve vztáhu k svstému řízenívÝrobv

Výrobce

a\r
Ý\

je povinen zajistit takový systém řízení Výroby (dále jen 'SŘV";, aby

Veškeré
výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci a zejména splňovaly základní
požadavky' Minimální rozsah požadavkůna zajištění SŘV výrobcem je uveden v nás|edující
tabuIce č. 2:

sro - Ao

224

-
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Tabulka č. 2: Minimální rozsah požadavkůna zajištění SŘV výrobcem

Poř.
č.
1

2

,

4

oblast systému
jakosti
Zodpovědnost za
výrobu

Zodpovědnost za
celkové řízení
iakosti
Technologický
postup ýroby
Technické
specifikace
Vedení záznamů

6
7

I

o

10

Upřesňující požadavky
Výrobce má jmenovitě určeny pracovníky zodpovědné za
nákup surovin, materiálů a výrobků ovlivňujících jakost
výrobku, za řizenÍ Výrobního procesu' za kontrolu a zkoušení'
za kontrolní, měřicí a zkuŠebnízařÍzeni, za uvolnění výrobku
pro expedici.
Je určen člen vedení odpovědný za celkové řízení jakosti
Výrobků Včetně přezkoumávání a odpovědnosti za nápravná a
preventivní opatření
Výrobce má zpracován technologický postup Výroby
V dostatečně podrobném rozsahu. Aktuální technologické nebo
výrobní předpisy jsou k dispozici na příslušných pracovních
místech
Výrobce má pro výrobek stanoveny technické specifikace,
podrobný popis technických vlastností r47robku a má vymezen
zoůsob ieho pouŽití ve stavbě
Výrobce vede záznamy o vlastnostech Vstupních surovin,
materiá|ů a výrobků' o výrobě' o výrobních a kontrolních
zkouŠkách, o ověřování a kalibraci měřidel a záznamy o
stížnostech na kvalitu výrobku. Záznamy.jsou identifikovatelné
a čitelnéa isou bezpečně archivovány.
Výrobce dbá o spráVný stav potřebného výrobního zařízenÍ.

VýrobnÍ a
manipulačnízařízenÍ
KontrÓla a zkoušení Výrobce má vypracován plán kontrolní a zkušební činnosti
(vstupní, mezioperační,výstupní)' Kontroly a zkoušky provádí
v souladu s tímto plánem' Aktuální kontrolní a zkušební
postupy jsou k dispozici na příslušných místech. Výrobce vede
a uchovává záznamy o zkouškách a kontrolách.
Výrobce má k zajištění procesu výroby, kontroly a zkoušení
Měřidla pouŽívaná
stanovena vhodná měřid|a, vede jejich evidenci a dbá na jejich
k zajištění procesu
správný stav' Výrobce řádně vede a uchovává záznamy o
výroby, kontroIy
ověřování a kalibraci měřidel ve smYs|u zákona o metrologii.
a zkoušení
Výrobce má zajištěn proces balení a značenívýrobků
Balení a značení
v rozsahu nezbytném pro zajiŠtěníshody se Specifikovanými
výrobků
ooŽadavkv
Skladovací prostory Výrobce disponuje potřebnými prostorami pro skladování
vstupních surovin, materiálů a výrobků a Pro
exoedici hotovÝch
Výrobce má zpracovaný návod pro pouŽití a úýe}íďJýr9{t1\
Pokyny pro pouŽití
v českém
vÝrobku
/"/,/ňt#,Ě*\ )
Zajištěnízákladních Výrobce zajišt'uje základní preventiVní
pracovniků pro funkce ovlivňující jakost výrob\ts
preventivních
/ ?s
zákazníků)
záznamŮ o iakosti a o stíŽnostech
opatření
-/;!

výrobků

11

12

iazvce

9.2. Zodpovědnost za doh|ed nad Svstémem řízeníVÝrobv

skladgiffi

ll";.-:jt\

opatrer!E(ffiffi
\Wíu4ý
Vq"\ l

tfsňírr',|}ř'

Postup podle s 6 Ny í63 ve znění NV 312 a NV 215 _ PosouzenÍ systému řízení výroby
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rámci posouzení cestou ověřování shody dle $ 6 je výhradní zodpovědnost za
implementaci, dokumentování a provozování SRV včetně interních dohledů výhradní
zodpovědností Výrobce, totéŽ p|atí o kontrole distribuovaných výrobků Žadatelem
(distributorem). Výrobce provede nebo nechá provést zkoušky Vzorku Výrobku a posoudí,
zdali Vyhovuje požadavkůmnorem, technických předpisů nebo sTo.
Z hlediska autorizované osoby se uplatní pouze kontrolní mechanismus založený na
posouzení systému řízení výroby zabezpeču1ícíchshodu výrobku s parametry a kritérii
stanovenými v kapito|e 6 tohoto STo. Autorizovaná osoba vydá -po kladném posouzení
certifikát š omezenou dobou platnosti 3 roky. Kontrola funkčnosti SŘV se provádí jedenkrát

V

ročně. Před ukončenímplatnosti certifikátu výrobce či dovozce požádá autorizovanou osobu,
která certifikát vydala' o vydání nového Stavebně technického osvědčeníSTo a certifikátu.

10' ověřovacízkoušky
Pro vymezení technických V|astností Výrobku a pro vydání STo nebylo nutné provádět

ověřovací zkoušky'

Zpracoval:

lng. David Mikulášek
lng' MarceIa SoviŠová

