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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
V súlade s prílohou III k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 

v znení delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014 
 

MELMENT L10/40 

                         Č. 10100044000/1 

Jedinečný identifikačný kód výrobku: 

                                       EN 934-2: T3.1/3.2 //12 

Zamýšľané použitie/ použitia: 

                                             Superplastifikačná prísada do betónu 
 

 
Výrobca:          Stachema CZ s.r.o. 

                          Hasičská 1, Zibohlavy 
                          280 02 Kolín, ČR 

                                                                
Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 

                                              Systém 2+ 

Harmonizovaná norma:         

                                              EN 934-2:2009 + A1:2012 

 
Notifikovaný  subjekt: 
 

Oznámený subjekt: Oznámený subjekt č. 0921- QDB so sídlom Mainzer Landstrae 55 D-60329 
Frankfurt am Main vykonal počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a riadenia výroby vo výrobnom 
závode a priebežný dohľad, posudzovanie a schvaľovanie riadenia výroby u výrobcu v súlade 
so systémom 2+ a vydal: Certifikát riadenia výroby číslo 0921-CPR-2000. 

 
Deklarované parametre: 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Systém  

posudzovania 
Harmonizované 

technické 
špecifikácie 

Obsah chloridov rozpustných 
vo vode (Cl-) 

≤ 0,10% z hmotnosti prísady 
 
 
 
 
 

Systém 2+ 

EN 934-2+A1 

Obsah alkálií (Na2O 
ekvivalent) 

  8% z hmotnosti prísady EN 934-2+A1 

Korozívnosť  
Žiadne účinky podporujúce 

koróziu ocele zabudovanej do 
betónu 

v zmysle STN EN 934-
1, čl. 5.1 bez testu 

korozívnosti 

Zníženie obsahu vody  
(pri rovnakej konzistencii) 

v skúšobnej zmesi o ≥ 12 % 
v porovnaní s kontrolovanou 

zmesou 
EN 934-2+A1 

Pevnosť v tlaku – po 1 dni  
(pri rovnakej konzistencii) 

skúšobná zmes ≥ 140 % 
kontrolnej zmesi 

EN 934-2+A1 

Pevnosť v tlaku – po 28 
dňoch  
(pri rovnakej konzistencii) 

skúšobná zmes ≥ 115 % 
kontrolnej zmesi 

EN 934-2+A1 
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Podstatné vlastnosti Parametre 
Systém  

posudzovania 
Harmonizované 

technické 
špecifikácie 

Obsah vzduchu v čerstvom 
betóne  
(pri rovnakej konzistencii) 

v skúšobnej zmesi maximálne o 2 
% objemové viac ako v kontrolnej 

zmesi 
EN 934-2+A1 

Zvýšenie konzistencie 
(pri rovnakom vodnom 
súčiniteli)  

zväčšenie sadnutia o ≥ 120 mm 
oproti pôvodnému (30 ± 10) mm 
zväčšenie rozliatia o ≥160 mm 

oproti pôvodnému (350± 20) mm 
 

EN 934-2+A1 

Udržanie konzistencie 
(pri rovnakom vodnom 
súčiniteli) 

po 30 min. po pridaní 
konzistencia skúšobnej zmesi 
nesmie klesnúť pod hodnotu 

pôvodnej konzistencie kontrolnej 
zmesi. 

EN 934-2+A1 

Pevnosť v tlaku – po 28 
dňoch  
(pri rovnakom vodnom 
súčiniteli) 

skúšobná zmes ≥ 90 % 
kontrolnej zmesi 

EN 934-2+A1 

Obsah vzduchu v čerstvom 
betóne 
(pri rovnakom vodnom 
súčiniteli) 

v skúšobnej zmesi maximálne o 2 
% objemové viac ako v kontrolnej 

zmesi 
EN 934-2+A1 

Nebezpečné látky Viď. KBU - 

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie 
o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť 
uvedeného výrobcu.  

 

Podpísal za a v mene výrobcu:    

 
 
                                                                                                
Zibohlavy , 26.03.2018                                                                         
 

                                                                                                                                      
            Bc. Martin Váša 
                 Výrobný riaditeľ 

 

                             

 
                                                                                           
   


