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SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 

č. 29/2018 
 
 
1. Názov výrobku: 

Železobetónové dielce oporných múrov. 

2. Zamýšľané použitie výrobku: 

Železobetónové dielce oporných múrov sú súčasťou oporných konštrukcií terénnych úprav dopravných 

stavieb a zemných telies. Môžu sa použiť aj na spevnenie brehov vodných tokov, resp. hydrotechnických 

stavieb. Výrobky sa môžu zabudovať len na presne určené miesto v stavebnej konštrukcii, pre ktoré boli 

vyrobené podľa príslušnej projektovej dokumentácii. 

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

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. 

Horný Hričov 324 

013 42 Horný Hričov 

IČO: 36400653 

Miesto výroby: Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov 

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

Systém II+ 

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

SK technické posúdenie SK TP – 17/0069   

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

Vydané 21.07.2017 

6. Deklarované parametre: 

Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skúške, výpočte 
Por. číslo 

 lab. 

Pevnosť betónu v tlaku  min. C 30/37 B 2865/2016 1 

Vodonepriepustnosť priesak tlakovou vodou max. 50 mm V-1/2017 3 

Mrazuvzdornosť súčiniteľ mrazuvzdornosti min. 0,85 po 150 cykloch M-3/17 3 

Odolnosť povrchu betónu 
proti pôsobeniu vody 
a chemických 
rozmrazovacích látok 

stupeň porušenia 2 po 10 cykloch, alebo stupeň 
porušenia 3 po 150 cykloch 

60-16-2089 2 

Poloha, druh, počet a priemer 
výstuže 

v súlade s projektovou dokumentáciou 
Protokol o skúške. 
Betonárska 
výstuž.07.10.2016 

3 

Rozmerová presnosť 

dĺžka: ±7 mm 
výška: (+0; -7) mm 
hrúbka (+7; -3) mm 
umiestnenie otvorov a prestupov: ±3 mm 
presah výstuže z čela dielca: (+0; -10) mm  

Protokol o skúške. Tolerancie 
rozmerov prefabrikátov, 
povrch. 07.10.2016 

 

Odkaz na laboratórium: 
1. CONTROL-VHS-SK, s.r.o., skúšobné laboratórium Žilina 
2. TSUS, n.o., skúšobné laboratórium Žilina 
3. VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., skúšobné laboratórium Horný Hričov 
 

7. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 6. 

8. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu podľa bodu 3. 

 
 

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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