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CERTIFIKAT SYSTEMU RIZEIYI VYROBY
č. 204l c6l 2016/020.03 467 5

V sou|adu s ustanovením $ 6 nařízení v|ády č. 16312002 Sb', kteným se stanoví technické poŽadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312|2005 Sb. a nařízení v|ády č' 21512016 Sb.' autorizovaná osoba

potvrzuje, Že u stavebního výrobku

Beton pevnostních tříd c 12115 (B 15) a vyššÍ
pro konstrukce pozemních, inŽenýrských a dopravních staveb

specifikace výrobku: viz pří|oha tohoto certifikátu

výrobce:

TBG Ceské Budějovice spo!. s r.o.
251 05 761
P|aná č.p. 78,373 82 Boršov nad V|tavou

betonárna Planá u Českých Budějovic
P|aná č'p. 78,373 82 BorŠov nad V|tavou

z 020 16 0116

proved|a počáteční prověrku v místě výroby a posoudi|a systém řízení výroby; zda odpovídá přísluŠným
technickým podk|adům pod|e $ 6 odst. 1 písm. d) uýše uvedeného nařizení v|ády, a zjisti|a' Že

. systém řÍzení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh sp|ňova|y poŽadavky stanovené určeným|
normami a technickými předpisy:

Čsn rru 206+A1:2017 Beton - Specifikace, v|astnosti, výroba a shoda,

Čstrt p 73 2404:2016 Beton - Specifikace, v|astnosti, výroba a shoda - DoplňujÍcí informace,
Vyh|áška č. 422|2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuk|idového zdroje

aodpovídalytechnickédokumentaci pod|e$4odst.3adok|adůmvystavenýmpodle$6odst. 1písm.a)o
výs|edcích počátečních zkoušek typu výrobku na vzorku. Specifikace typů výrobku a identifikace dok|adů jsou
uvedeny v pří|oze, která je nedí|nou součástí certiÍikátu.

Nedí|nou součástí tohoto certifikátu je protokol o výs|edku posouzení systému řízení výroby č. 020-034674 ze dne
4.3.2016 aZpráva o doh|edu č. 020-038699 ze dne 29'3.2018, které obsahu jí závěry zjišťování a popis výrobku.

Tento certifikát by| poprvé vydán 4.3.2016 a zůstává vp|atnosti po dobu' po kterou se poŽadavky stanovené
v určených normách a technických předpisech, na které by| uveden odkaz nebo výrobní podmínky v místě výroby
či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců doh|ed nad řádným fungováním systému řízení
výroby. o vyhodnocení doh|edu vydá autorizovaná zprávu, kterou předá výrobci.

tČo:
Adresa:

Výrobna:
Adresa:
Zakázka:

osoba odpovědná za správnost tohoto

Razítko autorizované osoby 204

České Budějovice, 29. března2018
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Ing. Mi|an Pá|ka
zástuoce vedoucÍho autorizované osobv 204
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Pří|oha č' 1 k certifikátu č.2o4Ic5I20161020.034675

Specifikace výrobku:

o Beton pevnostní třídy C 12t15 (B15) a vyšší ole Čstrl EN 206+A1 :2017, dle Tab. F',t:
c 12t1s - X0 (cz, F.1);
c 16t20 - X0 (cZ, F.1);
c 20t25 - x0, xcl (cz, F.1),
c 25/30 - Xo, XCí,XC2,XF1,XF2 (CZ, F.1);
c 30/37 . x0, xcí,xc2'xc3,xc4, XDí,xD2, xF1,xF2,xF3,xF4, xA1,xA2 (Cz, F .1),

c 35/45. X0, Xc1,xc2'Xc3'Xc4' xD1'xD2,xD3, xFí,xF2'xF3'xF4, xA1,xA2,xA3 (cZ' F.1)'

. Beton pevnostnítřídy C 12115(B,|5| a vyšší d|e ČsN EN 206+A1:2017 + čst*t p 732404, Tab. F'í.1:
c 12t15 - X0 (CZ, F.1 .1);

c 16t20 - x0, xcl, xc2 (cz, F.1.1);
c 20t25 - x0, xc1, xc2, xc3 (cz, F .1.1);
c 25/30 . X0, Xcí, xc2, Xc3, xc4' xD1 , xD2, xF1, xF2, xF3, xAl, xAz (Cz, F.1 .1 );

c 30/37 -x0, Xcí, Xc2, xc3, xc4, xD1,xDz, xD3, xFí, xF2, xF3, xF4, xAí, XA2, xA3 (cz,F'1'1),
c 35/45 - x0, xc.í , xcz, xc3, xc4, XD1 , xD2, XD3; XF1' xF2, xF3, xF4, xAí, XA2' xA3 (cz, F .1.1),

o Beton pevnostnítřídy c 12t15 (B15) a vyšší d|e ČsN EN 206+A1:2017+ čsru p 73 2404, Tab. F'1.2:
c 12t15 - X0 (CZ, F.1.2);
c 16t20 - x0 (cz, F.1.2);
c 20t25 - x0, xcl (cz, F .1.2);
c25130.x0, xcí, xc2, xc3, xD.|,xDz,xF1,xFz, XF3, xA1, xAz(cZ,F'1'2),
c 30/37 - X0, XC1 ,XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XAl, XA2, XA3 (CZ, F.1.2),
c 35/45 - x0, xc1, xc2, Xc3, xc4' xDí ,xD2, XD3, xF1, xF2, XF3, xF4, xA1, xA2' xA3 (cz, F.1'2),

. Beton pevnostnítřídy c 12115(B15| a vyšší d|e čsN 51tQ$+Aí:2017 + čst.t p 732404,Tab.F,2:
c 25130 - XM1, XM2 (CZ, F.2);
c 30/37 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);
c 35/45-XM1, XM2, XM3 (CZ,F.2),

. Betony jsou vyráběny s konzistencí: 53' 54,
o Maximá|nístupeň obsahu ch|oridů v betonu: cl0,20,
o Maximá|níjmenovitá horní mez frakce kameniva pouŽita v betonu: D,",22 případně D.",16,
o Výrobky jsou určeny pro konstrukce pozemních, inŽenýrských a dopravních staveb.

Doklady o výsIedcích poěáteěních zkoušek typu výrobku:

. Zpráva o Průkazních zkouškách BEToNU dle ČsN EN 206-1 23:2008, TKP
čís|o: 2020.028517, vydaná TZÚs Praha, s.p., pobočka Č.audě1ovice + dodatky.

. Zpráva o průkazních zkouškách BEToNU pod|e TKP 1s MDs,ČsN EN 206 a ČsNl p

18 MDS,

73 2404,
čÍs|o: Q sk/D-037/2015, vydaná QuaIiform Slovakia s.r'o', březen2016'

. Protoko|y o průkazních zkouŠkách BEToNU čís|o A020-022807; A020-022808; A020-022809 vydány
TZUS Praha, s.p. - pobočka 0200 Č. audě1ovice, AZL 1018.3, Nemanická 441,37010 Č. Budějovice'

o Protoko| o měření a hodnocení obsahu přírodnich radionuklidů ve stavebních materiá|ech.

Tato pří|oha je nedílnou součástí certifikátu č'
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