
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH      
podle Přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 

Předpis pro stavební výrobky   
 

Č.: Q/LCP/003 

Výrobek: 

PLASTIFIKÁTOR DO BETONU 

Obchodní značka 

Qmix Plus / Betomix / Betomix XP      

Č.: Q/LCP/003 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:           

EN 934-2: Tabulka 2 
 

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou 

specifikací: 

Vodu redukující / plastifikační přísada 
 

3. Výrobce, registrovaná firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle 

čl. 12 odst. 2): 

United Building Chemicals Limited 

Peel House 

The Downs 

Altrincham 

Cheshire WA 14 2PX 

United Kingdom 
 

4. Případně, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na 

úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2): 

Není použito 
 

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je 

uvedeno v příloze V: 

Systém 2+ 
 

6. (a) Harmonizovaná norma: 

EN934-2:2009+A1:2012 
 

oznámený subjekt 
BSI 

Identifikační číslo 
0086 

Byla provedena počáteční inspekce na místě výroby a posouzení systému řízení výroby jako podklad 

pro průběžné dohledy v systému posuzování Systém 2+ a bylo vydáno: 

Osvědčení o shodě řízení výroby 

Č. 0086-CPR-546247 
 

6. (b) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno 
evropské technické posouzení: 

Není použito 



 

7. Uvedené vlastnosti 

Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizovaná technická 
norma 

Obsah chloridů < 0,1 % EN480-10 

Obsah alkálií < 1,00 % EN480-12 

Korozívní vlastnosti Obsahuje složky vyhovující  
EN 934-1:2008 
Příloha A.1 

 

Pevnost v tlaku Po 7 a 28 dnech: 
Zkoušená směs > 110 % srovnávací 
směsi 

EN 12390-3 

Obsah vzduchu Zkoušená směs ≤ 2% objemu 
srovnávací směsi, pokud není 
výrobcem uvedeno jinak 

EN 12350-7 

Kapilární absorpce Ve zkoušené směsi ≥ 5% srovnávací 
směsi 

EN 12350-2 

Nebezpečné látky NPD  

 

8. Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, které výrobek 

splňuje: 

Není použito 

 

Výše uvedené vlastnosti výrobku vyhovují požadovaným vlastnostem.  

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní 

odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

 

 Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

 

Podpis nečitelný 

 

Colin Mills (ředitel) 

Altrincham WA14 2POX 

Dne 22/06/2015 


