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sK . Vyhlásenie zhody Csx
Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká repub|ika

výrobne: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká republika

ýmto vyhlasuje, Že výrobok: cestný riedený asfa|t rých|o tuhnÚci aditivovaný L|QUAFALT AR-RT 50A
je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorŠích predpisov
avyh|ášky MVRR sR č. 158/20uz. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov surčenými
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouŽívaní značiek zhody, ak je tento výrobok
zabudovaný v sÚlade s návodom na pouŽitie, a Že sa na uýrobok a jeho výrobu up|atňuje sTN 65 7205
Cestné riadené asfalty

opis výrobku a Úěe|a spÓsob pouŽitia:
L|QUAFALT AR-RT 50A je urěený pre náterové a penetraÓné úpravy ciest.

Názvy a adresy |aboratÓrií, ktoré skúŠky vykona|i:
1) ML Asfa|ty, VÚsH, a.s. Brno, akreditované skÚŠobné |aboratórium č. 1130
2) |Tc, a.s., Z|ín, ČR, akreditované skúŠobné |aboratÓrium č. 1004

Pre preukázanie zhody bo|i pouŽité:
SK _ Certifikát vnÚtropodnikovej kontroly sK04 - ZsV - M10, vydaný dňa 19.12.2005, TsÚs Bratis|ava
Správa o výs|edku počiatoěnej inšpekcie č,. |04lo5lo208l0501/lK zo dňa 8.12.2005
Správa o výs|edku priebeŽnej inšpekcie é,. |04107l0045l03la5ullK zo dňa 30. 4. 2008
Správa o výs|edku priebeŽnej inšpekcie č. 104/08/0167l04l050,|llK zo dňa 27. 4.2009

Čsn 0s 7205 Si|niční ředěné asfa|ty
BL Cestný riedený asfalt LIQUAFALT AR-RT 50A

Platnosť PoZ: neobmedzená

Meno :  l ng .  M i | an  Kuncí ř
Funkcia: generálny riaditeÍ PARAMO, a.s.

9. 6. 2009

Tel.: 46 68 í0 ííí' fax: 46 63 35 0í9
lG: 48í73355' DlC: CZ699000í39
wyuw.paftrmo.cz, paramo@paramo.Gz
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Podpis:

PARAJI|o' a.s., Přerovská 560' 530 06 Pardublce
zapísaná v obchodnom registri na Krajskom súde
v Hradci Králové' oddie! B' v|ožka 992.

V rámo ool|atocnÝch sKÚŠoK wDu sa ove|'ilt:
Vlastnost' Dek|arovaná hodnota Císlo protokolu o skúške a odkaz

na laboratórium
Výtoková doba C5 pri25 "C v s 25 -70 Prďoko|o skÚŠke č. PA 4/01 1)
Priťnavosť k mokrému kamenivu dobrá Protoko|o skúške č.i. 34351369/1 2)
Desti|ačná skúŠka:
Obsah frakcie do 190 oC v ml

do225 'C v ml
do 260'C v ml
do 315 "C v ml
do 360 "C v ml

m in .5
20-40
30 -50
35 -55
40 -60

Protoko| o skÚŠke é. PA4la1 1)

Skúška desti|ačného zvyšku:
- penetrácia pri25'C v 0,1 mm
- duktilita pri '15'C v cm
- bod máknutia KG v "C

150 r 30
min. 100
min .38

Protokolo skÚške č.j. 34351369/1 2)
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