
SK – VYHLÁSENIE ZHODY 
 

Podpísaný zástupca 

Výrobcu:  Renit beton s. r. o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika  

 

Výrobne: Renit beton s. r. o., Majorhaza 6, 900 44 Tomášov, Slovenská republika 

 

týmto vyhlasuje, že výrobok:  
 

Architektonické prvky z pohľadového betónu 
 
je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z . o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je 
zabudovaný podľa odporučení výrobcu, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje: TO – 08/0142 

 
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:  

Vlastnosť Deklarovaná hodnota alebo trieda Odkaz na protokol 

Reakcia na oheň: trieda A1 bez potreby skúšania 

Pevnosť v ťahu pri ohybe: 
jednotlivo min. 3,2 MPa 
priemer min. 4,0 MPa 

[Protokol 1] 

Zaťaženie kolesom motorového 
vozidla: 

max. 3,5 t Statický posudok 

Odolnosť  proti obrusovaniu: max. 18000 mm
3
/5000 mm

2 
[Protokol 1] 

Odolnosť proti šmyku: priemer USRV: 75 [Protokol 3] 

Odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím 
soliam (strata hmotnosti po skúške): 

jednotlivo max. 1,5 kg/m
2
 

priemer max. 1,0 kg/m
2 [Protokol 1] 

Nasiakavosť: max. 6,0 %  [Protokol 2] 

Rozmery a rozmerové tolerancie: 
- dĺžka, šírka > 595 mm 
- dĺžka, šírka < 595 mm 
- hrúbka 

 
±6 mm 
±5 mm 
±3 mm 

[Protokol 1] 

 
Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: dlažba,obklad,schodové stupňe,parapety,elementy na 
kvetináč,lavičku,smetný kôš 
 
Názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo skúšky:  
Akreditované skúšobné laboratórium, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava, 
Studená č. 3, 826 34 Bratislava, je akreditované (SNAS, č. akreditácie 004/S-045); 
Akreditované skúšobné laboratórium, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Nové 
Mesto nad Váhom, Trenčianska cesta 1875/11, 915 05 Nové Mesto nad Váhom, je akreditované 
(SNAS, č. akreditácie 004/S-045). 
 
[1] Protokol o skúške č. 20-08-1020, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava, 
09. 07. 2008 
[2] Protokol o skúške č. 20-08-1200, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Bratislava, 
25. 08. 2008 
[3] Protokol o skúške č. 30-08-0304, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Nové Mesto 
nad Váhom, 23. 06. 2008 

 
Meno: Mgr. Mikuláš Kasza 
Funkcia: konateľ                                                                                                           Dátum: 10. 09. 2008 


