
Prohlášení o shodě 
s technickou specifikací 

 

Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín, IČ : 46353747 

 

Výrobek: STACHESIL S 

 

Popis a určení: Prášková příměs do betonu 

 

Způsob posouzení shody:  

Shoda byla posouzena s využitím certifikačního schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující 

odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem 

řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby a požadavky podnikové normy 

výrobce PN 020806, která stanovuje následující minimální požadavky na výrobek (porovnání 

s referenčním betonem): 
 

Sledovaná vlastnost Zkušební postup Deklarovaná úroveň 

Celkový obsah chlóru 
ČSN EN ISO 1158 a 

ČSN EN 934-1 Tab. 1 
≤ 0,30 % 

Pevnost v tlaku – 28 dní ČSN EN 12390-3 ≥ 100% 

Hloubka průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12350-8 ≤ 85% 

Odolnost povrchu betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek, metoda A 
ČSN 73 1326 ≤ 75% 

 

Výsledkem posouzení shody bylo vydání certifikátu č. 060–049297 dne 12.8.2020. 

Certifikát byl vydán na základě Protokolu o výsledku certifikace produktu č. 060–049296 ze dne 

16.8.2019 a zprávy o dozoru č. 060-051056 z 12.8.2020 vydaných TZÚS Praha s.p. – pobočkou Brno.  

Platnost certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dozorů. Poslední Zpráva o dozoru 

č. 060-054771 byla vydána 9.9.2022. 

 

Technické předpisy: 

Seznam technických předpisů a norem použitých při posouzení shody: 

ČSN EN 12390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČSN EN 12350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

ČSN EN 12390 – 8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 

ČSN 731326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek   

Zákon č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon v platném znění 

 

Na posouzení shody se dále podílela:  
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0600-Brno. IČO:000 15679. 

 

Výrobce prohlašuje, že výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný a že přijal opatření, kterými 

zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními 

požadavky. 

 

 
 

 

 

Zibohlavy  15.9.2022 Bc. Martin Váša – výrobní ředitel 

  


