Plotové betonové sloupky, plotové betonové soklové desky, EN 12839: 2003
PILECKÝ, s.r.o., prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro provedený stanovený výrobek bylo provedeno
posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.Prohlášení je v platném znění vydaném podle §13 zákona č.22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a §5 odst. (4) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým stanoví technické
požadavky na stavební výrobky označené CE.

PLOTOVÉ BETONOVÉ SLOUPKY
BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY, EN 12839:2003

jsou shodné s níže uvedenými normami a standardy:
ÚNOSNOST V OHYBU:
Požadavky dle ČSN EN 12839 (2003)
Předepsané mezní zatížení sloupků (N) – 2100
Minimální na mezi únosnosti – plné panely, třída (N) – 1000

4.2.2.1. Pevnost v tlaku
4.3.2.1. Povrch pro obednění
tab. 5 Provozní zatížení
tab. 5 Mezní zatížení

45
3
1400
2100

PODMÍNKY POUŽITÍ VÝROBKU:
Prefabrikované betonové prvky z vyztuženého betonu, sloupky, soklové desky, které lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými
prvky pro postavení plotů, např. oplocení. Předpokládané použití může plnit nenosnou nebo slabě nosnou funkci.
Použitý způsob posouzení shody bylo provedeno podle §5 odst. (1) písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. V platném znění, a § 12
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKLADŮ O ZKOUŠKÁCH
Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku (ITT) č. 060-031164 ze dne 4. Listopadu 2009 vydaný: Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p., pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno.
PŘEHLED HARMONIZOVANÝCH TECHNICKÝCH NOREM, SE KTERÝMI JE STANOVENÝ VÝROBEK V SOULADU:
ČSN EN 12839 (2003) uvedených v příloze ZA této normy tab. ZA1, ZA2, ZA3
Údaje o AO/NO: AO204, NO1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Brno, akreditovaná zkušební laboratoř č.
1018.2, Hněvkovského 77, 617 00 Brno

PILECKÝ, s.r.o. dále potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., dále
požadavky uvedených technických předpisů a, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem
určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou
dokumentací a se základními požadavky.
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