
 
          

 ES  Prohlášení o shodě                    

Níže podepsaný zástupce  

výrobce: BETOSAN s. r. o. , Na Dolinách 28, 147 00 Praha 4, Česká republika 

a výrobny: Jihlavská 560, 588 51 Batelov, Česká republika 

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobky  společnosti BETOSAN s. r. o. : 

Malty na opravu betonových konstrukcí  Monocrete, Densocrete, Densofix, Monocrete Monomix,  
typy: 
Monocrete PPE, Monocrete PPE TH, Monocrete ARG, Monocrete ARG TH,  Monocrete rapid, 
Monocrete rapid TH, Monocrete rapid XP, Monocrete rapid XP TH, Densocrete 111, Densocrete 222, 
Densocrete 555, Densocrete PPE, Densocrete PPE TH, Densofix, Densofix ARG, Densofix SF, 
Monocrete Monomix, Monocrete Monomix TH, Monocrete Monomix XP, Monocrete Monomix XP TH 

jsou ve shodě s ustanovenými směrnicemi Rady 89/106/EHS, jestli jsou zabudované v souladu   
s technickým listem a že se na výrobky a jejich výrobu uplatňuje norma:  

EN 1504 – 3:2005 Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, 
requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 3: Structural and non-structural repair. 
 (Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konstrukcí. Definice, požadavky, řízení kvality a 
hodnocení shody. Část 3: Opravy s nosnou funkcí a bez nosné funkce). 
 
V rámci počátečných zkoušek typu se ověřily: Monocrete PPE TH – třída R3 

Vlastnost 
Deklarovaná hodnota  

nebo třída 
Číslo protokolu o zkoušce 

 a odkaz na laboratoř 
Pevnost tlaku    25 MPa [1] Protokol č. P 51/06 

Obsah chloridových iontů  0,05 % 
[2] Protokol o zkoušce 

č. 20-07-0335 

Přídržnost (beton MC 0,40)  1,5 MPa 
[3] Protokol o zkoušce 

č. 90-07-0202 

Vázané smršťování -roztažnost Přídržnost po zkoušce  1,5 MPa
[3] Protokol o zkoušce 

č. 90-07-0202 
Modul pružnosti  15 GPa [1] Protokol č.  P 51/06 

Vhodnost pro styk s pitnou vodou 
(AO) 

vhodný 

[9] Osvědčení výrobku 
Monocrete PPE TH  na styk 
s pitnou vodou, SZÚ Praha.,  

10.9.2009 
Teplotní kompatibilita část 1,  
zmrazovací a rozmrazovací cykly 

Přídržnost po 50 cyklech  1,5 
MPa 

[3] Protokol o zkoušce 
č. 90-07-0202 

Teplotní kompatibilita část 2, 
cyklické zatížení bouřkovým 
deštěm 

Přídržnost po 30 cyklech  1,5 
MPa 

*) 

Teplotní kompatibilita část 4, 
cyklické zkoušky suchým teplem 

Přídržnost po 30 cyklech  1,5 
MPa 

*) 

Odolnost proti smyku Třída I: > 40 prvky zkoušené 
 ve vlhkém stavu 

[4] Protokol o zkoušce 
 č. 30-07-0212 

Kapilární nasákavost  0,5 kg.m-2. h-0,5 
[3] Protokol o zkoušce 

 č. 90-07-0202 
Reakce na oheň Eurotřída A1 **) 
Nebezpečné látky Splňuje 5.4 - 

Poznámky: *) výrobek se ve smyslu EN 1504-3, tab. 3, položky h považuje za vyhovující bez zkoušení, pokud 
vyhověl zkouškám teplotní kompatibility, část 1 

**) zatřídění ve smyslu čl. 5.5 EN 1504-3 bez zkoušení 



Monocrete ARG TH – třída R3 

Vlastnost Deklarovaná hodnota - třída 
Číslo protokolu o zkoušce 

 a odkaz na laboratoř 
Pevnost tlaku  25 MPa [5] Protokol č. TR 295/06 

Monocrete TH Rapid – třída R3 

Vlastnost Deklarovaná hodnota - třída 
Číslo protokolu o zkoušce  

a odkaz na laboratoř 
Pevnost tlaku  25 MPa [6] Protokol č. TR 296/06 

Monocrete Monomix – třída R3 

Vlastnost Deklarovaná hodnota - třída 
Číslo protokolu o zkoušce 

 a odkaz na laboratoř 
Pevnost tlaku  25 MPa [7] Protokol č. TR 292/06 

Monocrete Monomix XP TH – třída R3 

Vlastnost Deklarovaná hodnota - třída 
Číslo protokolu o zkoušce 

 a odkaz na laboratoř 
Pevnost tlaku  25 MPa [8] Protokol č. TR 268/06 

Popis výrobku, účel a způsob použití na stavbě: 

Monocrete, Densocrete, Densofix, Monocrete Monomix jsou charakterizované v souladu s EN 1504-
3:2005 jako výrobky na opravy betonových konstrukcí a to opravy betonu s nosnou funkcí i bez nosné funkce 
s použitím v budovách a inženýrských konstrukcích. 

Monocrete, Densocrete  PPE a PPE TH, Densofix, Monocrete Monomix, aplikované nanášením malty 
ručně, dobetonováním, nanášením betonu nebo malty stříkáním, na zvětšení hloubky krycí vrstvy výztuže 
cementovou maltou nebo betonem a zesílení konstrukce přidáním malty nebo betonu jsou určené na obnovu 
nebo nahrazení porušeného betonu a na ochranu výztuže, když je to nutné na prodloužení životnosti betonové 
konstrukce vykazující projevy degradace. 

Výrobky Densocrete 111 a Densocrete 222 se používají společně s výrobky  Monocrete PPE a PPE TH 
na vytvoření adhézní vrstvy mezi podkladovým betonem a reprofilačními maltami. 

Název a adresa notifikované osoby: 
Technický a zkušební ústav stavební n. o., notifikovaná osoba 1301 
 Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika. 

Certifikát vnitropodnikové kontroly číslo: 1301-CPD-0295 

Podmínky a doba platnosti certifikátu: 

Certifikát zůstává v platnosti, pokud se podmínky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou 
specifikací nebo podmínky výroby ve výrobně nebo vnitropodnikové kontroly nezmění.  

Názvy a adresy laboratoří, které zkoušky vykonaly: 
[1],[5], [6], [7], [8]      Horský s.r.o., zkušební laboratoř č. 1207, Klánovická 286/12, 194 0  Praha,  
 
[2]     Technický a zkušební ústav stavební, n.o., akreditovaná zkušební laboratoř č. 004/S- 045 
          zkušební pracoviště v Bratislave, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská  republika. 
 
[3]     Technický a zkušební ústav stavební, n.o., akreditovaná zkušební laboratoř č. 004/S-045 
          zkušební pracoviště v Tatranskej Štrbe, Štefánikova 24, 059 41 Tatranská Štrba, Slovenská republika. 
 
[4]     Technický a zkušební ústav stavební, n.o., akreditovaná zkušební laboratoř č. 004/S-045  
          zkušební pracoviště v Novom Meste n/Váhom, Trenčianská cesta 187/11,  
          915 05 Nové Město n/Váhom, Slovenská republika. 
 
[9]     Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10  

 
Vypracoval: Ing. Vítězslav Hálek  

Ing. Václav Pumpr, CSc.  

      výrobní ředitel  

V Praze dne 1.10.2010 


