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SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
č. 19/2018 

 
1. Názov výrobku: 

Drenážny plastbetón – typy DP 8 a DP 16. 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: 

Identifikácia stavebných výrobkov sa vykonáva na základe dátumu výroby a výrobných záznamov. 

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:  

Nevzťahuje sa  

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: 

SK TP – 14/0007; Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava 

5. Zamýšľané použitie výrobku: 

Drenážny plastbetón sa používa na odvedenie vody z izolačnej, prípadne ochrannej vrstvy z asfaltových 

pásov pri odvodnení cestných mostov pomocou systému drenážnych kanálikov, ktoré vyúsťujú do 

odvodňovačov, odvodňovacích rúrok alebo odvodňovacích žľabov. 

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby: 

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.  

Horný Hričov 324 

013 42 Horný Hričov 

Slovenská republika 

IČO: 36400653 

Miesto výroby: je dané miestom stavby, na ktorej bude použitý tento výrobok 

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.: 

Systém II+ 

8. Označenie SK certifikátu, dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: 

SK04-ZSV-2069 

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava 

Vydané 27.02.2015 

9. Deklarované parametre: 

Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skúške, výpočte 
Por. číslo 

laboratória 

Pevnosť v tlaku 
Typ DP-8 min. 6,0 MPa 

Protokol o skúške č. 60-13-
0741 

1 

Typ DP-16 min. 4,0 MPa 

Pevnosť v ťahu pri ohybe min. 1,5 MPa 
Protokol o skúške č. 60-13-

0758 

Priepustnosť vody min. 10 l.m
-2
.s

-1
 

Protokol o skúške č. 60-13-
0761 

Prídržnosť k podkladu Porušenie v podklade (podklad asfaltový pás) 
Protokol o skúške č. 60-13-

0759 

Objemová hmotnosť Max. 160 kg.m
-3
 

Protokol o skúške č. 60-13-
0741 

Odkaz na laboratórium: 
1. TSÚS, n.o., skúšobné laboratórium Žilina 

10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 9. 
 

11. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu podľa bodu 6. 
 

Podpísal za a v mene výrobcu:   
 

Ing. Dušan Tvrdý, riaditeľ spoločnosti    
(meno a funkcia)  
       
Horný Hričov, 08.01. 2018 
(miesto a dátum vydania)  
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