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ZDRUŽENIE PRE KVALITU DEUTSCHE BAUCHEMIE E.V. 
 

ES-Certifikát vnútropodnikovej kontroly výroby 
č. 0921 – CPR - 2073 

 
Na základe Nariadenia 305/2011/EU Európskeho Parlamentu a Rady z 9.marca 2011 (Regulácia 
stavebných materiálov alebo CPR), sa týmto potvrdzuje, že stavebné výrobky podľa EN 1504-2:2004  
 

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií 
Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu  

 
Pre zamýšlané použitie: 
 

 Ochrana proti vnikaniu látok (1.1)  
Regulácia obsahu vlhkosti (2.1)    
Zvýšenie elektrického odporu (8.1)  (podľa EN 1504-2:2004, tabuľka ZA. 1a) 

 Ochrana proti vnikaniu látok (1.3)  (podľa EN 1504-2:2004, tabuľka ZA. 1d) 

 Regulácia obsahu vlhkosti (2.2)    
Zvýšenie elektrického odporu (8.2)  (podľa EN 1504-2:2004, tabuľka ZA. 1e) 

 Zvýšenie fyzikálnej odolnosti (5.1)  (podľa EN 1504-2:2004, tabuľka ZA. 1f) 

 Odolnosť proti chemikáliám (6.1)  (podľa EN 1504-2:2004, tabuľka ZA. 1g) 

  
 
Umiestnené na trh firmou  Sika Deutschland GmbH       
     Kornwestheimer Strasse 103-107             
     70439 Stuttgart 
      
a vyrobeného vo výrobnom závode  Werk 1010 
 
boli výrobcom podrobené počiatočnej skúške typu a podliehajú priebežnej vnútropodnikovej kontrole 
výroby a skúšaniu odoberaných vzoriek podľa pevne stanoveného skúšobného plánu a že notifikovaná 
osoba  
 

QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E.V.  
(ZDRUŽENIE PRE KVALITU DEUTSCHE BAUCHEMIE E.V.) 
 

vykonala počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a bude vykonávať následný dohľad, posudzovanie 
a uznávanie vnútropodnikovej kontroly výroby.  
 
Tento certifikát potvrdzuje, že boli dodržané všetky predpisy ohľadom vyhlásenia o zhode 
vnútropodnikovej kontroly výroby, uvedenej v prílohe ZA normy  
 

EN 1504-2:2004 
 

v súlade s postupom normy EN 1504-8:2004. 
 
Tento certifikát bol po prvý krát vystavený 4. januára 2010 a ostáva v platnosti pokým sa podstatne 
nezmenia podmienky v harmonizovaných technických špecifikáciách alebo výrobné podmienky v závode 
alebo vnútropodniková kontrola výroby.  
 
Frankfurt am Main, 28 júla 2017      nečitateľný podpis  

        Dipl. Ing. Martin Glöckner 
        Vedúci notifikovanej osoby 
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