
sK . Vyhlásenie zhody Csx
ARAMO

Do|upodpísaný zástupca

výrobcu: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 53o 06 Pardubice, Česká republika

výrobne: PAMMo, a.s. Přerovská 560, 53o 06 Pardubice, Česká republika

týmto vyhlasuje, Že výrobok: cestný asfalt PARAFALT 70/í00

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z, o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
a vyh|áŠky MVRR sR ě. 158/2004 z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouŽívaní značiek zhody, ak je tento výrobok
zabudovaný v sÚlade s návodom na pouŽitie, a Že sa na výrobok a jeho vtýrobu uplatňuje sTN EN 12591
Asfa|ý a asfa|tová spojivá - Špecifikácie pre cestné asfalty

úŠok overili:

opis výrobku a úče|a spÓsob pouŽitia:
Cestný asfalt 70/100 je urěený na výrobu asfa|tových zmesí. PouŽíva sa aj na výrobu liatych asfa|tov na
výstavbu a údrŽbu asfa|toqých vozoviek a chodníkov.

Názvy a adresy |aboratÓrií, ktoré skúŠky vykonali:
1) TsÚs, n.o., SkúŠobné |aboratórium pobočky Košice
2) |Tc' a.s. Zlín
3) AZL Asfa|ty, VÚsH, a.s. Brno

Pre preukázanie zhody bo|i pouŽité:

SK - Certifikát vnútropodnikovej kontro|y sK04 . ZVs - 0412, vydaný dňa 28. 4.2009
Správa o výs|edku priebeŽnej inšpekcie č. 104/08/0167lalls0,|ilK, zo dňa 27. 4' 2009

Čsru eN 12591 Asfalý a asfa|tová pojiva - Specifikace pro si|niěníasfa|ty
BL Cestné asfa|ty
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generá|ny riaditet PARAMO' a.s.

9.6.  2009

Tel.: 46 68 í0 ííí' fax: 46 63 35 0í9
|č:,$í73355, DĚ: cz699oooí39
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PARAMo' a.s., Přerovská 560' 530 06 Pardubice
zapísaná v obchodnom rcgistri na Krajskom súde
v Hradci KÉ|ové' oddie| B' v|oŽka 992.

V rámcl ooČ|atocnvch sKusoK tvpu sa
VIastnosť Deklarovaná

hodnota
Zistená

porovnávacia
hodnota

Císlo protokolu o skúške
a odkaz na |aboratórium

Penetrácia ori25 .C v 0.1 mm 70 - 100 76 70040246 1)
Bod máknutia KG v'C 43 -51 49.65 70040246 1)
Bod |ámavosti podÍa Fraassa v "C max. -10 -15 70040246 1)
Rozoustnosť v % min.99.0 99.90 70040246 1)
Bod vzPlanutia v "C min.230 292 41255009 2)
odo|nosť proti starnutiu pri 165 .C
- zmena hmotnostiv o/o hm.
. zostatková penetrácia v %
- bod máknutia po starnutí v.C
- bod lámavosti oodťa Fraassa v "C

max. i0,8
min.46
min .45

-0,01
76,6
52
-13
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