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sK . Vyhlásenie zhody
zástupca
Do|upodpísaný
výrobcu:

PARAMO, a.s. Přerovská560,53o 06 Pardubice,Českárepublika

výrobne:

PAMMo, a.s. Přerovská560,53o 06 Pardubice,Českárepublika

týmtovyhlasuje,Že výrobok:cestný asfalt PARAFALT 70/í00
predpisov
je v zhodes ustanoveniami
zákona č.90/1998Z. z, o stavebnýchvýrobkochv zneníneskorších
skupinystavebnýchvýrobkovs určenými
MVRR sR ě. 158/2004z. z., ktorousa ustanovujú
a vyh|áŠky
systémamipreukazovaniazhody a podrobnostio pouŽívaníznačiek zhody, ak je tento výrobok
zabudovanýv sÚlade s návodomna pouŽitie,a Že sa na výroboka jeho vtýrobuuplatňujesTN EN 12591
pre cestnéasfalty
Asfa|ý a asfa|továspojivá- Špecifikácie
sKusoK
úŠok
tvpusa overili:
V rámclooČ|atocnvch
Deklarovaná
VIastnosť
hodnota
Penetráciaori25 .C v 0.1 mm
Bod máknutiaKG v'C
Bod |ámavostipodÍaFraassav "C
v%
Rozoustnosť
Bod vzPlanutiav "C
odo|nosťprotistarnutiupri 165.C
o/o
- zmenahmotnostiv
hm.
. zostatkovápenetráciav %
- bodmáknutiapo starnutí
v.C
- bod lámavostioodťaFraassa v "C

70 - 100
43-51
max.-10
min.99.0
min.230
max.i0,8
min.46
min.45

Císlo protokoluo skúške
Zistená
porovnávacia a odkaz na |aboratórium
hodnota
70040246 1)
76
70040246 1)
49.65
-15
70040246 1)
70040246 1)
99.90
41255009 2)
292
PA43t20
3)
-0,01
76,6
52
-13

spÓsobpouŽitia:
opis výrobkua úče|a
Cestný asfalt 70/100je urěenýna výrobuasfa|tovýchzmesí.PouŽívasa aj na výrobuliatychasfa|tovna
vozovieka chodníkov.
výstavbua údrŽbu
asfa|toqých
vykonali:
ktoréskúŠky
Názvya adresy|aboratÓrií,
pobočky
Košice
|aboratórium
1)TsÚs, n.o.,SkúŠobné
2) |Tc' a.s.Zlín
3) AZL Asfa|ty,VÚsH, a.s. Brno
Pre preukázaniezhodybo|ipouŽité:
kontro|y
sK04 . ZVs - 0412,vydanýdňa 28. 4.2009
SK - Certifikátvnútropodnikovej
priebeŽnej
zo dňa 27. 4' 2009
inšpekcie
č.104/08/0167lalls0,|ilK,
Správao výs|edku
ČsrueN 12591Asfalý a asfa|továpojiva- Specifikaceprosi|niěníasfa|ty
BL Cestnéasfa|ty

P&R&ffiffiS,o'

PlatnosťPoZ: neobmedzená

P ř e r o v s k Ó5 ó 0
530 0ó PARDUBlcE

Meno:
Funkcia:

| n g .M i | a nK u n c í ř
generá|nyriaditetPARAMO' a.s.

Dátum:

9 . 6 .2 0 0 9
-tb

Tel.:46 68 í0 ííí' fax:46 63 35 0í9
|č:,$í73355,DĚ: cz699oooí39
panmo@panamo.cz
www.paÍiamo.cz'
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PARAMo' a.s., Přerovská 560' 530 06 Pardubice
zapísanáv obchodnom rcgistri na Krajskom súde
v Hradci KÉ|ové'oddie|B' v|oŽka992.

člet.tsxuptHY UNIPETRoL

