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I

1

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Toto SK technické posúdenie vydala autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04 pri
Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. na základe vymenovania Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 01. 07. 2016, ktoré zároveň nahradilo osvedčenie zo dňa
01. 07. 2013 v zmysle nasledujúcich ustanovení:
-

§ 3 a § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.;

-

vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy
posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.

2

Výrobca je povinný bezodkladne informovať autorizovanú osobu o zmenách podmienok, na
ktorých základe bolo SK technické posúdenie vydané.

3

Zodpovednosť za zhodu výrobku s týmto SK technickým posúdením a za spôsobilosť na
zamýšľané použitie v stavbe znáša výrobca.

4

Rozmnožovanie tohto SK technického posúdenia vrátane šírenia elektronickými prostriedkami sa
musí vykonávať v plnom znení. S písomným súhlasom autorizovanej osoby sa môže rozmnožiť
časť dokumentu, ak sa kópia označí ako „neúplná kópia“. Texty a obrázky v propagačných
materiáloch nesmú byť v rozpore s týmto SK technickým posúdením.

5

SK technické posúdenie sa nesmie prenášať na iných výrobcov, zástupcov výrobcov alebo na iné
miesta výroby, ako sa uvádza na 1. strane.

6

SK technické posúdenie sa vydáva v slovenskom jazyku. Preklady do iných jazykov musia byť
označené na titulnej strane „Preklad“.

7

SK technické posúdenie môže zrušiť len autorizovaná osoba, ktorá SK technické posúdenie vydala.

8

Autorizovaná osoba toto SK technické posúdenie zruší, ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na
zrušenie podľa § 24 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
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II

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY

1

Definícia výrobku a jeho zamýšľaného použitia

1.1

Opis výrobku
Obkladové pásiky sú výrobky doskovitého tvaru, vyrobené pálením z tehliarskej hliny. Výrobky
sú mrazuvzdorné pri 50-tich cykloch zmrazovania a rozmrazovania.
Vyrábajú sa v dvoch typoch:
Tehlové obkladové pásiky Klasik
Tehlové obkladové pásiky Rustik
Tehlové obkladové pásiky Klasik
Rozmery:
dĺžka
280 mm
šírka
70 mm
hrúbka
od 14 mm do 20 mm (výrobky majú nerovnomernú lícnu plochu – reliéf).
Tehlové obkladové pásiky Rustik
Rozmery:
dĺžka
210 mm
šírka
64 mm
hrúbka
od 14 mm do 20 mm (výrobky majú nerovnomernú lícnu plochu – reliéf).

1.2

Zamýšľané použitie výrobku
Tehlové obkladové pásiky KERADEKOR, typ Klasik a Rustik sa používajú na vonkajšie obklady
stien, fasád, soklov, plotov, na vnútorné obklady stien a podobne. Obklad nie je vhodné použiť
do trvalo vlhkého alebo agresívneho prostredia a ani v miestach, kde sa v zimnom období
aplikujú chemické rozmrazovacie látky.

2

Podstatné vlastnosti výrobku súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (BWR )
a ich overenie

2.1

Podstatné vlastnosti výrobku

2.1.1

Podstatné vlastnosti súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (s vhodnosťou na
zamýšľané použitie v stavbe)

∗)

a)
Mechanická odolnosť a stabilita (BWR 1)
Požiadavka a) sa na výrobok nevzťahuje.
b)
Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)
Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:
b1
b2
b3

∗)

počas určitého času zachovala únosnosť konštrukcie;
obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe;
obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby;

BWR – angl. Basic work requirement.
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2.1.1.1

Podstatná vlastnosť 4
Reakcia na oheň
Parameter: trieda A1
c)
Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)
Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali
hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho
celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani pri demolácii neprimerane
veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani na podnebie, najmä v dôsledku:
c3
emisie nebezpečného žiarenia;
c7
vlhkosti v častiach stavieb alebo na povrchoch stavieb.

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

Podstatná vlastnosť 2
Obsah prírodných rádionuklidov
226
Parameter:
hmotnostná aktivita Ra
index hmotnostnej aktivity

max. 120 Bq/kg
max. 1

Podstatná vlastnosť 3
Nasiakavosť pre vonkajšie časti stavieb
Parameter:

priemer max. 12 %

Podstatná vlastnosť 4
Počiatočná rýchlosť nasiakavosti
Parameter:

priemer max. 1,5 kg/(m × min)

Podstatná vlastnosť 5
Obsah aktívnych rozpustných solí
Parameter:

Podstatná vlastnosť 6
Náchylnosť na tvorbu výkvetov
Parameter:

2

kategória S2
+
+
obsah Na + K
2+
obsah Mg

max. 0,06 %
max. 0,03 %

slabé

d)
Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní (BWR 4)
Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby neboli zdrojom neprijateľného rizika nehôd
alebo poškodenia počas užívania alebo takých udalostí ako je pošmyknutie, pád, nárazy,
vznietenie, usmrtenie elektrickým prúdom, poranenie pri výbuchu a vlámania.
Osobitne sa pri navrhovaní a zhotovovaní stavieb musí zohľadniť prístupnosť a používanie pre
zdravotne postihnuté osoby.
2.1.1.7

Podstatná vlastnosť 7
Mrazuvzdornosť
Parameter: po 50-tich cykloch zmrazovania a rozmrazovania:
- nesmú na výrobkoch vyskytnúť žiadne
vzhľadové zmeny a poškodenia,
- pokles pevnosti
max. 20 %
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2.1.1.8

Podstatná vlastnosť 8
Pevnosť v ťahu pri ohybe
Parameter:

e)

2

jednotlivo
priemer

min. 5,0 N/mm
2
min. 8,0 N/mm

Ochrana proti hluku (BWR 5)

Požiadavka e) sa na výrobok nevzťahuje.
f)

Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla (BWR 6)

Požiadavka f) sa na výrobok nevzťahuje.
g)

Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7)

Požiadavka g) sa na výrobku nehodnotí, pretože dosiaľ nie sú stanovené kritériá.
2.1.2

Podstatné vlastnosti súvisiace s identifikáciou výrobku

2.1.2.1

Podstatná vlastnosť 9
Rozmery a rozmerové odchýlky
Parameter:

2.1.2.2

2.1.2.3

dĺžka ±5 mm
šírka ±4 mm
hrúbka od 14 mm do 20 mm

Podstatná vlastnosť 10
Rovinnosť ložných plôch
Parameter:

odchýlka od rovinnosti ložných plôch max. 3 mm

Podstatná vlastnosť 11
Objemová hmotnosť
Parameter:

1 750 kg/m ±10 %

3

2.1.3

Podstatné vlastnosti súvisiace s bezpečnosťou osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe
stavby
Manipulácia s výrobkom pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby nevyžaduje
mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

2.2

Metódy overenia podstatných vlastností

2.2.1

Podstatná vlastnosť 1
Reakcia na oheň
Podľa rozhodnutia Komisie č. 96/603/ES/1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A
„Neprispievajúce k horeniu“ v znení neskorších predpisov, výrobky patria do skupiny výrobkov,
ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do triedy A1 bez skúšania.

2.2.2

Podstatná vlastnosť 2
Obsah prírodných rádionuklidov
Overil sa skúškou zdokumentovanou v [3]. Použitá metóda: gamaspektrometrické stanovenie.
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2.2.3

Podstatná vlastnosť 3
Nasiakavosť pre vonkajšie časti stavieb
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 772-21.

2.2.4

Podstatná vlastnosť 4
Počiatočná rýchlosť nasiakavosti
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2].Použitá metóda: skúška podľa STN EN 772-11.

2.2.5

Podstatná vlastnosť 5
Obsah aktívnych rozpustných solí
Overil sa skúškou zdokumentovanou v [4]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 772-5.

2.2.6

Podstatná vlastnosť 6
Náchylnosť na tvorbu výkvetov
Overil sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2].Použitá metóda: skúška podľa STN 72 2608.

2.2.7

Podstatná vlastnosť 7
Mrazuvzdornosť
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2]. Použitá metóda: skúška podľa STN 73 1322.

2.2.8

Podstatná vlastnosť 8
Pevnosť v ťahu pri ohybe
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2]. Použitá metóda: skúška podľa STN 72 2605.

2.2.9

Podstatná vlastnosť 9
Rozmery a rozmerové odchýlky
Overili sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 772-16.

2.2.10

Podstatná vlastnosť 10
Rovinnosť ložných plôch
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 772-20.

2.2.11

Podstatná vlastnosť 11
Objemová hmotnosť
Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [2]. Použitá metóda: skúška podľa STN EN 772-13.

3

Posúdenie a overenie nemennosti parametrov

3.1

Systém posudzovania parametrov
Výrobok je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení vyhlášky
č. 177/2016 Z. z. zaradený do skupiny 3201 (systém IV). Systém posudzovania parametrov sa
vykonáva podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Toto SK technické posúdenie sa
podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
považuje pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku.
Činnosti výrobcu a autorizovanej osoby v systéme IV:
a)
výrobca:
- vydá SK vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku;
- vykonáva riadenie výroby;
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b)

autorizovaná osoba:
- žiadne.

3.2

Činnosti v rámci úloh výrobcu a autorizovanej osoby

3.2.1

Činnosti výrobcu

3.2.1.1

Systém riadenia výroby
Výrobca uplatňuje systém riadenia výroby zdokumentovaný v príručke kvality z 01.10.2016 [6],
ktorá obsahuje všetky náležitosti vyžadované v § 12 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

3.2.1.2

Skúšky typu
Skúšky typu vykonané v rámci vypracovania tohto SK technického posúdenia sa podľa § 3
ods. 2 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. považujú za
posúdenie parametrov tohto výrobku.
V prípadoch zmien vo výrobe oproti stavu v čase vydania tohto SK technického posúdenia je
potrebné vykonať zmenu tohto SK technického posúdenia.
Vykonané skúšky typu sa uvádzajú v tabuľke 1.
Tabuľka 1 – Skúšky typu
Podstatná vlastnosť
Reakcia na oheň
Obsah prírodných
rádionuklidov
Nasiakavosť pre
vonkajšie časti stavieb
Počiatočná rýchlosť
nasiakavosti
Obsah aktívnych
rozpustných solí
Náchylnosť na tvorbu
výkvetov
Mrazuvzdornosť
Pevnosť v ťahu
pri ohybe
Rozmery a rozmerové
odchýlky
Rovinnosť ložných
plôch
Objemová hmotnosť
*)

3.2.2

Základná
požiadavka

Počet meraní
na vyhodnotenie skúšky

Skúšobná
metóda/predpis

Parameter

Skúšku
zabezpečil

b)

1

Podľa 2.2.1

Podľa 2.1.1.1

V

c)

1

Gamaspektrometri
cké stanovenie

Podľa 2.1.1.2

V

c)

1

STN EN 772-21

Podľa 2.1.1.3

V

c)

1

STN EN 772-11

Podľa 2.1.1.4

V

c)

1

STN EN 772-5

Podľa 2.1.1.5

V

c)

1

STN 72 2608

Podľa 2.1.1.6

V

d)

1

STN 73 1322

Podľa 2.1.1.7

V

d)

1

STN 72 2605

Podľa 2.1.1.8

V

-

1

STN EN 772-16

Podľa 2.1.2.1

V

-

1

STN EN 772-20

Podľa 2.1.2.2

V

-

1

STN EN 772-13

Podľa 2.1.2.3

V

*)

V – výrobca

Činnosti autorizovanej osoby
Autorizovaná osoba nevstupuje do procesu posúdenia a overenia nemennosti parametrov.
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4

Predpoklady, za ktorých sa priaznivo posudzuje vhodnosť výrobku na určené použitie
v stavbe

4.1

Výroba
Výrobok – tehlové obkladové pásiky – sa vyrába v súlade s predloženou technickou
dokumentáciou uvedenou v prílohe 1. Používané výrobné postupy zabezpečujú, že podstatné
vlastnosti výrobku sú v súlade s týmto SK technickým posúdením.

4.2

Zabudovanie výrobku

4.2.1

Odporúčania výrobcu na projektovanie
Výrobca neuvádza odporúčania na projektovanie.

4.2.2

Odporúčania výrobcu na použitie výrobku, bezpečnostné pokyny a informácie o riziku pre
bezpečnosť a zdravie
Podrobný návod na aplikáciu výrobca uvádza v technickom liste [6] a na svojej internetovej
stránke.

4.2.3

Zodpovednosť výrobcu za poskytovanie informácií
Výrobca zodpovedá za poskytovanie informácií uvedených na titulnej strane a v Špecifických
podmienkach v častiach 1, 2 a 4.2 tohto SK technického posúdenia všetkým osobám, pre ktoré
sú tieto informácie relevantné. Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme kópií uvedených
častí SK technického posúdenia. Tieto kópie sa v zmysle článku 4 Všeobecných podmienok
označia ako „neúplná kópia“, písomný súhlas autorizovanej osoby sa však pre tieto prípady už
nevyžaduje. Výrobca zodpovedá za poskytnutie poradenstva o aplikácii výrobku.

V Bratislave 06. 03. 2017
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
vedúca autorizovanej osoby
na technické posudzovanie TP04
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Príloha 1
Podrobný technický opis výrobku
Obkladové pásiky sú výrobky doskovitého tvaru, vyrobené pálením z tehliarskej hliny.
Vyrábajú sa v typoch Klasik (obrázok 1 a 2 obrázkovej časti tejto prílohy) a Rustik (obrázok 3
a 4 obrázkovej časti tejto prílohy), v odtieňoch podľa požiadaviek odberateľa.
Typ Klasik
Rozmery:
dĺžka
šírka
hrúbka

280 mm
70 mm
od 14 mm do 20 mm (výrobky majú nerovnomernú lícnu plochu – reliéf)

Typ Rustik
Rozmery:
dĺžka
šírka
hrúbka

210 mm
64 mm
od 14 mm do 20 mm (výrobky majú nerovnomernú lícnu plochu – reliéf)
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Obrázková časť

Obrázok 1 – Tehlové obkladové pásiky Klasik

Obrázok 2 – Tehlové obkladové pásiky Klasik
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Obrázok 3 – Tehlové obkladové pásiky Rustik

Obrázok 4 – Tehlové obkladové pásiky Rustik

Obrázok 5 – Tehlové obkladové pásiky Rustik
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Príloha 2
Opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku
Parametre boli overené skúškami a uvádzajú sa v tabuľkách P1 a P2.

Tabuľka P.1 – Zistené parametre relevantných podstatných vlastností výrobku
Tehlové obkladové pásiky Klasik
Podstatná vlastnosť

Parameter

Zistený parameter

Obsah prírodných rádionuklidov:
Hmotnostná aktivita

226

Ra (Bq/kg)

max. 120

52,9 ±7,9

max. 1

0,61 ±0,06

jednotlivo max. 12,0

od 9,0 do 11,0

priemer max. 2,0

0,8

max. 0,06

0,01

max. 0,03

0,00

slabé fľaky

žiadne viditeľné zmeny

počet cyklov (-)

min. 50

50

pokles pevnosti po 50 cykloch zmrazovania a
rozmrazovania (%)

max. 20

žiadny pokles

žiadne viditeľné zmeny

žiadne viditeľné zmeny

jednotlivo min. 5,0

jednotlivo od 7,0 do 9,3

priemer min. 7,0

priemer 8,2

dĺžka

280 ±5

279 (od 275,5 do 282,9)

šírka

69 ±4

69 (od 68,4 do 69,6)

od 14 do 20

16 (od 14,9 do 17,1)

max 3

max. 2,5

Index hmotnostnej aktivity (-)
Nasiakavosť pre vonkajšie časti stavieb (%)
Počiatočná rýchlosť nasiakavosti
2

(kg/(m × min))
Obsah aktívnych rozpustných solí (%)
+

obsah Na + K
obsah Mg

+

2+

Náchylnosť na tvorbu výkvetov
Odolnosť proti mrazu

viditeľné zmeny
2

Pevnosť v ťahu pri ohybe (N/mm )
Rozmery a rozmerové odchýlky (mm)

hrúbka
Rovinnosť ložných plôch
Odchýlka od rovinnosti (mm)
3

Objemová hmotnosť (kg/m )
-odchýlka (%)

SK TP – 17/0023

1 750

1 780

(od 1 575 do 1 925)

(od 1 740 do 1 800)

±10

-1 +3
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Tabuľka P.2 – Zistené parametre relevantných podstatných vlastností výrobku
Tehlové obkladové pásiky Rustik
Podstatná vlastnosť

Parameter

Zistený parameter

Obsah prírodných rádionuklidov:
Hmotnostná aktivita

226

Ra (Bq/kg)

Index hmotnostnej aktivity (-)
Nasiakavosť pre vonkajšie časti stavieb (%)
Počiatočná rýchlosť nasiakavosti
2

(kg/(m × min))

max. 120

52,9 ±7,9

max. 1

0,61 ±0,06

jednotlivo max. 12,0

od 9,0 do 9,0

2

Priemer max. 2,0 kg/(m × min)

0,9

max. 0,06

0,01

max. 0,03

0,00

slabé fľaky

žiadne viditeľné zmeny

Obsah aktívnych rozpustných solí (%)
+

obsah Na + K
obsah Mg

+

2+

Náchylnosť na tvorbu výkvetov
Odolnosť proti mrazu
počet cyklov (-)
pokles pevnosti po 50 cykloch zmrazovania

min. 50

50

a rozmrazovania (%)

max. 20

žiadny pokles

žiadne viditeľné zmeny

žiadne viditeľné zmeny

jednotlivo min. 5,0

jednotlivo od 6,6 do 10,6

priemer min. 7,0

priemer 9,1

dĺžka

210 ±5

207 (od 205,0 do 208,1)

šírka

64 ±4

64 (od 62,4 do 64,6)

od 14 do 20

15 (od 14,5 do 16,2)

max 3

max. 2,5

viditeľné zmeny
2

Pevnosť v ťahu pri ohybe (N/mm )
Rozmery a rozmerové odchýlky (mm)

hrúbka
Rovinnosť ložných plôch
Odchýlka od rovinnosti (mm)
3

Objemová hmotnosť (kg/m )
-odchýlka (%)

SK TP – 17/0023

1750

1730

(od 1575 až do 1925)

(od 1680 do 1 770)

±10

-4 +1
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Príloha 3
Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov
Zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov
a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.
Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie
ožiarenia z prírodného žiarenia v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie Komisie 96/603/ES zo 04. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje zoznam výrobkov patriacich
do tried A „Neprispievajú k požiaru“, ktorým sa vykonáva článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o
stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov
STN 72 2605: 1978

Skúšanie tehliarskych
vlastností (zrušená)

STN 72 2608: 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Náchylnosť na tvorbu výkvetov
(zrušená)

STN 73 1322: 2016

Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

STN EN 771-1: 2015+A1

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie
prvky (72 2632)

STN EN 772-5: 2002

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 5: Stanovenie obsahu
aktívnych rozpustných solí v keramických murovacích prvkoch
(72 2636)

STN EN 772-11: 2011

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 11: Stanovenie
kapilárnej nasiakavosti betónových tvaroviek a murovacích prvkov
z autoklávovaného pórobetónu, umelého a prírodného kameňa
a počiatočnej rýchlosti nasiakavosti pálených murovacích prvkov
(72 2636)

STN EN 772-13: 2001

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 13: Stanovenie čistej
a hrubej objemovej hmotnosti murovacích prvkov v suchom stave
(okrem prírodného kameňa) (72 2636)

STN EN 772-16: 2011

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 16: Stanovenie rozmerov
(72 2636)

STN EN 772-20: 2001
STN EN 772-20: 2001/A1: 2005
STN EN 772-21: 2011

STN EN 13501-1+A1: 2010
STN EN 13501-1+A1: 2010/O1: 2012

SK TP – 17/0023

výrobkov.

Stanovenie

mechanických

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 20: Stanovenie rovinnosti
povrchov murovacích prvkov (72 2636)
Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 21: Stanovenie
nasiakavosti tehliarskych a vápennopieskových murovacích prvkov
ponorením do studenej vody (72 2636)

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a
prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok
reakcie na oheň (Konsolidovaný text) (92 0850)
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Príloha 4
Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov
použitých pri vypracovaní SK technického posúdenia*)
[1]

Protokol o skúške č. 40-16-0878. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné
laboratórium, skúšobné pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra, 20.12.2016

[2]

Protokol o skúške č. 40-16-0879. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné
laboratórium, skúšobné pracovisko Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra, 20.12.2016

[3]

Protokol o stanovení rádioaktivity č. 15314/2017. Vydal Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Oddelenie ochrany pred žiarením. Cesta k nemocnici
1, 975 56 Banská Bystrica, 31.01.2017

[4]

Protokol o skúške č. 20-06-0251/1. Vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné
laboratórium, skúšobné pracovisko Bratislava, Studená 3, 826 34 Bratislava, 05.09.2006

[5]

Technický list výrobku: Tehlové obkladové pásiky KERADEKOR, KERADEKOR, s.r.o., 958 45
Ješkova Ves 219, miesto výroby Veľký Klíž. Vypracovala Katarína Dudová, schválil Juraj
Neštepný, konateľ, 01.03.2014

[6]

Príručka kvality – Vnútropodniková kontrola KERADEKOR, s.r.o., 958 45 Ješkova Ves 219,
miesto výroby Veľký Klíž. Vypracovala Katarína Dudová, schválil Juraj Neštepný, konateľ,
01.10.2016

*)

Dokumenty (originály, resp. kópie) sú archivované v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o., pobočka Nitra.
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