
sK - Vyhlásenie zhody Csr

ANAMO

Do|upodpísaný zástupca

výrobcu: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká repub|ika

výrobne: PAMMO, a.s' Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká repub|ika

ýmto vyhlasuje, Že výrobok: asfa|tová katiónovoaktívna emulzia KATEBIT Ps (c60B7)

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
a vyh|ášky MVRR sR ě. 158/2004 z' z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými
systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouŽívaní znaěiek zhody, ak je tento výrobok
zabudovaný vsú|ade s návodom na pouŽitie, aŽe sa na výrobok a jeho v.ýrobu up|atňuje sTN EN 13808
Asfa|ý a asfaltová spojivá. Podk|ady pre Špecifikáciu katiÓnovoaktívnych asfa|tových emu|ziÍ

opis výrobku a Úče| a spÓsob pouŽitia:
KATEBIT PS (c60B7) je stabi|ná emulzia vhodná na obaÍovanie. Asfa|tová katiÓnovoaktívna emulzie
IGTEBIT PS je vhodná k spracovaniu za studena. Ap|ikuje sa pri teplote najmenej +5 oC. Je moŽné ju
jednorázovo ohriaé na tep|otu najviac 60 .c. V prípade nebezpečenstva mrazu, alebo daŽďa, nie je moŽné
s ňou pracovať. Po skladovaní v pokoji a pred spracovaním je vhodné emu|ziu krátko premiešať.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skÚšky vykona|i:
1) SkÚšobné |aboratÓrium PARAMO' a.s., Přerovská 560, Pardubice

Pre preukázanie zhody bo|i pouŽité:
SK - Certifikát vnútropodnikovej kontro|y SK04 - zsv - 0766, vydaný dňa 11.06.2007, TsÚs Bratis|ava
Správa o výsledku poěiatoěnej inšpekcie é. |0/'1071011210501l|K, zo dňa 28.06.2007
Správa o výsledku priebeŽnej inšpekcie é. |04107l0a45l03/0501/|K, zo dňa 30. 4. 2008
Správa o výs|edku priebeŽnej inšpekcie č. |04/08/0167lul0501l|K, zo dňa 27. 4.2009
TN 23-012 Asfa|tové kationaktivnÍ emu|ze KATEBIT
BL Asfa|tová kationaktivní emulze KATEBIT Ps

P|atnosť PoZ: neobmedzená

Meno:  l ng .  M i l an  Kuncí ř
Funkcia: generá|ny riaditef PARAMo, a.s.

Dátum: 19. 5' 2008
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PAMMO, a.s., Přerovská 560' 530 06 PardubiceTel.: 46 68 í0 ííí' íax: 46 63 35 0í9
|č: 48í 73355, D|Č: cz699oooí39
www.panamo.c4 paramo@panamo.cz # zapisaná v obchodnom registsi na Kraiskom súde

v Hradci Krá|ové' oddiel B' v|ďka 992.

V rámci skÚšok sa overili:
VIastnosť Deklarovaná hodnota Gís|o protokolu o skúške

a odkaz na laboratórium
Polarita častíc k|adná 60103')
RozráŽanie emulzií >220 601 03 "
Zmiešavacia stá|osť s cementom s2o 60103')
Zmiešavacia stá|osť s fi|erom >300q 60103"
Obsah spoiiva 58-62% 60í03',
obsah oleiového desti|átu 0 o/o 60103"
Doba výtoku c2l40.c ' 1 5 - 45 s 60103"
Zbytok na site 0,5 mm s 0,5 0/o 60103' '
Zbvtok na site 0,5 mm po 7 dňoch Š 0.5 o/o 601 03 "
Prilnavosť 275 o/o 60103' '
Vlastnosti spojiva po spátnom získaníz emu|zii

- penetrácia
- bod máknutia KG

< 100 p.j.
>  43 'C

60103 ' '

V|astnosti spojiva po spátnom získaní a stabi|izácii
- penetrácia
. bod máknutia KG

< 100 p.j.
>43"C

60103"
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