
Autorizovaná osoba č. 238
QUALIFORM, a.s., Mlaty 67a8, Bosonohy, 642 00 Brno

Ceská republika

CERTIF|KAT SYSTEMU RIZENI VYROBY
V souladu s ustanovením § 6 odst.2 nařízení vlády č. 16312002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické

požadavky na vybrané stavební výrobky autorizovaná osoba potvzuje, že u stavebniho výrobku

BEToN PEVNosTNÍcH rŘÍo c fl15 (B 15)A VYŠŠÍ

pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravnich staveb

vyrobeného výrobcem:

BETON RUSíN s.r.o.
Rosická 333, 664 17 Tetčice

lč:29295599

ve výrobním závodě:

BETON RUSíN s.r.o.
Tetčice

Autorizovaná osoba posoudila systém řízení výroby, který odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 pism. d)

výše uvedeného nařizení vlády a zjistila, že systém řízeni výroby zabezpeču.ie, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky

stanovené určenými těmito technickými speciíikacemi:

. ČsN EN 206+A2:2021 + ČsN P 73 2404:2021 - Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Doplňující informace

. Zákon26312016 Sb. atomový zákon

o Vyhláška SÚJB č. 42a2016 Sb, o radiačni ochraně a zabezpečení raóionuklidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. dokladům vystaveným podle § 6 odst. '| písm. a) o výsledcích počátečnich
zkoušek typu výrobku na vzorku. Specifikace typů výrobku a identifikace dokladů jsou uvedeny na zadní skaně tohoto certifikátu.

Nedílnou součástí tohoto certiíikátu jsou Rozhodnutí o posouzení, která obsahují závěry z posuzování autorizované osoby,
provádějící nejméně jedenkrátza 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v mistě výroby,

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit vydaný certifikát,

Tento certiíikát zůstává v platnosti, dokud se nezměni zkušební metody a/nebo požadavky stanovené v určených technických
specifikacích, na které byl uveden odkaz, nebo pokud se výrazně nezměni výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby či

systém řízení výroby nebo pokud autorizovaná osoba nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto ceňifikátu.

C ertif i kát ě. 238l C6 l2022l 1 1 29 -3

Brno 'l8. 'l0,2022
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lng. Jan Svobodňílt, EurChem

představitel AO č,238
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QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy,642 00 Bmo
QUALIFORM - odbor posuzování shody
Autorizovaná osoba č. 238



Rozsa h sta nove né ho výrobku dle ce rtif i ká tu č. 238l C6l202a 1 129-3

Specifikace výrobku: 01_05 Beton pevnostních třid C12l15 (B15) a vyšší podle stupně vlivu prostředi

Výrobek Technická specifi kace výrobku
(určená CSN nebo STO)

Technický předpis vztahující se
na výrobek

C 12/15-X0 (CZ,F,1.1):
C 16/20-X0, XCl, XC2 (CZ,F.1.1);
C 20I25-XO,XC1, XC2, XC3 (CZ,F.1.1 );

c 25/30-X0, Xc1, Xc2, Xc3, Xc4, XD1, XD2,
XF1, XA1, XiM (CZ,F.1.1);
c 30/37_X0, Xc1, Xc2, Xc3, Xc4, XD1, XD2,
XF1, Ml, )(M (CZ,F.1.1|;
C 30/37-XM1 |CZ,F.2);

čsru eru 206+M:2021
+ čsN p 732404:2021

Zákon 263/2016 Sb.
atomový zákon;

Vyhláška §tátniho úřadu
projademou bezpečnost

č.42a2u6sb.
o radiační ochraně

a zabezpečení
radionuklidového zdroje



QUAL|FORM, a,s,,
Mlaty 67218, Bosonohy, 642 0ú Brno

Autorizovaná osoba č" 23B @
QUALlFoRM

Ao-,l 1 29_1 0996-10bVýtisk č.:

o
Na základě Souhrnného protokolu o posouzení systému řízení výroby č. A0-1 1 29-1 0996-08b,

ktený zpracoval(a) vedoucí posuzovatel(ka) Miroslava Keprtová dne 17.10.2022

RoZHoDUJl
výrobci:

BETON RUSÍN s.r.o.
Rosická 333, 664 17 Tetčice

lČ:29295599
Provozovna: Tetčice

zrušit cerťfi kát č. 238/C6/2021 11 129-2

",r|§#tžF,,.,l,C 16/2&X0, XC1, XC2 (CZ,F.1.1);
C 20/2SX0, XC1, XC2, XC3 (CZ,F.1.1);

C 25l30-X0, XCl, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XFí, XAl"S<M(CZ,F.1.1)l
C 30l37-X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XFí, XA1, ){A2 (CZ,F.í,1);

C 30/37-XM1 (CZ,F.2);
dle technické specifi kace:

čsru eru 2o6+M:2o21+ čsH p 73240,4:2016

udělit ertifi lét é. 23UC6l2O2l1 1 29€
pro výrobek:

C 1Zl$X0 (CZ,F.1.1);
C 16/2G,X0, XC1, XC2 (CZ,F.1.1);

C2Ol2íX0, XC1, XC2, XC3 (CZ,F.I.í);
C 25/30-X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XFl, XAí, )(A2 (CZ,F.1,1);
C 30l37-X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XFl, XA1, ><AaGZ,F,1.1)i

C 30a7-XM1 (CZ,F.2);
dle tecinické specifi kace:

čsn eN 206+M:2o21* čstl p 732404:2021

Platnost tohoto Rozhodnutí o posouzeníje, pň dodžení požadavků

Proti Roáodnutí je možné s6 odvolat do 1sti dnů od data
V přpadě nedoručení Rozhodnuií z Vaší strany je toto pov

V Brně dne 18.10.2O22
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Rozdělovník Rozhodnutí o posouzení:
- Wisk č. 'l: AO č, 238 OUALIFORM, a,s.
- \lýtisk č. 2: BEToN RUSÍN s.r.o.

předpisů použitých v prúběhu posuzování, omezena do: 31 .1 0.2023

pfipomínek,
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...,..r/....,.....,..,.....
lng. Jan Svobodník

představitel Autorizované osoby č. 238
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Za osoba: (z8kňžkujte píosím Vaš€

Proti Rozhodnutí nemáme připomínek a vzdáváme se tímto možnosti odvolání,
z certifikace, ketrá ie nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí.

l§ oUALlFoRM, a.s., Mlaty 67218, Bosonohy, 642 00 Brno
,/A\. oUALlFoRM - odbor posuzování shody

&% Autorizovaná osoba č.238

A.L4()
F-l0b-Rozhodnuti_163 Strana 1 (Celkem 2)
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pnoHLÁšnNí o srrooĚ
podle §13 zákona ě,22l1997 Sb. o technických požadavcich na výrobky a o změně a doplnění
' 

některých zákonů v platném znění a § 13 nařízení vlády ě, \6312002 Sb., kterým se stanoví

technicťé požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV, č. 31212005 Sb a2l5l2016Sb"

Výrobce: BETO|{ RUSÍN s.r.o.
adresa: Rosická 333,664 17 Tetčice
IČ: 29295599

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že stanovené výroblcY betonárnY TetČice -

čerstvé betony třídy:

1) C 12/15_X0 (CZ,F.1.1); C t6/20_XO,XCl,XC2(CZ,F.1.1);C 20/25_XO,XCl,XC2XC3 (CZ,F.1.1);

C25/3}_XqXC],XC2,.XC3,XC4,XD],XD2,XFl,X4], (CZ,F.1,1);C 30/37_XO,XCl,XC2,XC3,

XC4,XD],XD2,XF],XA], (CZ,F.l.t); C 30/37 XM] (CZ,F 21

dle Čsu EN 206+A2.2021
dte ČsN p 73 2404.2021

jsou určeny pro uložení do konstrukce pozemn{ch, inženýrslq,ch a dopravních staveb

u rpiňuli záHadní požadavky naíízenírúay ě. 1,6312002 Sb., kterými se stanoví technické
'požádavky 

na vybrané stavební výrobky ve znění NV č. 31212005 Sb.a 2l512016 Sb,,

konkretizované v ČsN ÉN zóe +.tzzz}Zl a čsN p 73 2404z202l
a Jsou

za podmínek obvyklých, případně výše určenéhó použití bezpeČné. Výrobce zabezPeěule shodu

výše specifikovanýcir "yiout,i 
uváběnych na trh s technickou dokumentaci a se základními

pozuairuy. Výrobky ,píruli požadavky stanovené určenÝlr1. n9:T_lTi_u 1echnickými předpisy ,

šplňují ,Áěni rákonazestzoto sb. 1uto-ový zákon) a vyhlášku,SuJB č. 42212016 Sb. o radiaČní

ochraně a zab ezp eěení radionukl idového zdroj e,

posouzení shody bylo provedeno na žádost výrobce podle §6 nařízení vládY Č. 16312002 Sb,,

ve znění NV č, 31,212005 Sb.a 21 512016 Sb. (cerlifiŘace výrobku), s pouŽitím následujících

dokumentů:

CertiJíkdt pro skupinu výrobků

1) č.238/C6/2022/1129-3 ze dne 18.10.2022

vydaný Autorizovanou osobou č.238. QUALIFORM, a.s., Mlaty 6]218,642 00 Brno

BETON RUSiN s.r.o.
Rosická 333, 664 'l 7 -l-elčice

Tel,,5Á5.1 :1 4,1 3 6ů6 e92 270
www.rusirr,cz rusinl@volny cz

ň, aoroRqqQ

Ing. Martin Rusln
.iednatel společnosti

l, .)/
j!

FÁr.tl.Tetčice LI.2023



Ní vÝn
ve smYslu zákona Č. 10212001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění

Výrobce: BETOI\ RUSÍN s.r.o.
Adresa: Rosická 333,66417 Tetčice
IČ: 2g2g55g9
Místo qiroby: Betonárna

prohlašuje a potvrzuje na svou ýlučnou zodpovědnost, že výrobky:

- ČerstvÝ beton třídv C 8/10 podle ČSN EN 206+42 určený pro konstrukce pozemních
staveb

určená pro stavby vozovek
cementem SC C5/6 0 73 6124-|

určené pro stavby vozovek

sPlňují základníPožadavky technické specifikace konkretizované normou čsN EN 206+A2 Beton _

SPecifikace, vlastnosti, výroba a shoda, normami čsn zs 6t24-t, čsN zs 6127-í a vyhláškou sún
42212016 Sb. o radiační ochraně a jsou zapodmínek obvyklého použití bezpečné.

Výroblry nePředstavují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a nejedná se o
,,stanovené výroblcy" ve Smyslu zákona č.22/]997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Na výroblql
nebYlY Stanoveny technické poŽadavlql dle nařízení vlády č.163/20b2 Sb., v plátném znění a nařízení
EvroPského Parlamentu a Rady (EU) č.305/20ll, vplatném znění, a proto nebylo provedeno
posouzení ve smyslu těchto nařízení.

Výrobce PřUaloPatřenÍ, kteými zabezpečuje shodu ýše specifikovaných qýrobků uváděných
na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

ProhláŠení se vYdává ve smyslu zákona ě, I02l200I Sb. o obecn é bezpečnosti qfrobků, v platném
znění na základé následujících dokladů:

- ZPRÁVY o PRŮKAZNÍCH ZKoUŠKÁcrr pro betonárnu společnosti BETON RUSíN
s.r.o.
- číslo zprálry:02l01tPzl2020 - beton ate čsN EN 206 + L2 a ČsN p 73 2404

04l0tIPZl2020 - ote čsN 73 6t24-1
05l01tPzl2020 - ate ČSN 73 6127-1

- zpráw zpracoval: QUALIFORM, a.s., Mlaty 67218,642 00 Brno- protokoly o výsledcích kontrolních zkoušek jsou prováděny:
akreditovanou zkuŠebnou stavebních hmot QUALIFORM, a.s., Mlaty 672181 642 00 Brno- Dle zákona Č. 26312016 Sb. a lyhlášky č. 42212016 Sb. (radiační oóhrana před radionuklidy ve
stavebních materiálech) je prováděna jednou ročně aktualizaceúdajů a tyto odeslány 

"u 
súlg,

BETON RUSlN s.r.o.
Rosická 333, 664 17 Tetčice

Iel,; 546 411 413,606 692 270
tvww,rusin.cz, rusin@volny.cz

lČ:29295599 ,,

Ing. Martin Rusín
jednatel

Tetčice dne 1.1 .2022 |1



Typ l}robku
CP 12 - F2 dle CSN EN 13813
CP 16 - F3 dle čsN nN 13813
CP 20 _ F4 dle čsN rN 13813
CP 25_ F,4 dle ČsN nN 13813

2p03
2003
2003
2003

Označení pro identifikaci
Cementový potěrový materiál

Úěel použití
Pro vnitřní použití ve stavbách

Výrobce:
adresa:
IČ:

BETON RUSIN s.r.o.
Rosická 333, 664 17 Tetčice
29295599

Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností
Systém 4

láše

dle Rozhodnutí Komise 961961603lES materiál nelyžaduje zkoušku reakce na oheň

Vlastnosti ýrobku, pro kteqý bylo toto Prohlášení o vlastnostech vystaveno, odpovídají vlastnostem
uvedeným v Prohlášení.

Zazpracování tohoto Prohlášení o vlastnostech je odpovědný ýhradně ýrobce uvedený v tomto
prohlášení o vlastnostech.

cz

Ing. Martin Rusín
jednatel společnosti

vlastnostt uvedené v n

Zál<ladní c h a rakt e ris tiky
vlastnosti Harmonizovaná

technická specifikaceCP l2_F3 CP l6-F4 CP 20_F4 CP 25.F4

Reakce na oheň třída A 1* CSN EN l38l3 : 2003

Uvolňovaní nebezpeč. látek CP CSN EN 13813 :2003

pevnost v tlaku CP12 l cplo I cpzo I CP25 CSN EN l3813 : 2003

Pevnost v tahu za ohybu F2 F3 F4 F4 CSN EN 13813 : 2003

Propustnost vody NPD CSN EN 138l3 :2003

Propustnost vodní pary NPD CSN EN 13813 : 2003

Odolnost proti obrusu NPD CSN EN 13813 : 2003

zvuková izolace NPD CSN EN 138l3 : 2003

Zvttková pohltivost NPD CSN EN l38l3 :2003

Tepelný odpor NPD CSN EN 138l3 : 2003

c)dolnost nroti chemickému vlivtl NPl-) CSN EN 13813 : 2003

Tetčice 1.12022


