
PREKLAD Z NEMECKÉHO JAZYKA 

 
 
 
 
 
 
 
Výrobca   Sika Deutschland GmbH 
    Kornwestheimer Str. 103-107 
    D-70439 Stuttgart  
 
 
vyhlasuje podľa § 9 Zákona o stavebných výrobkoch (realizácia smernice ES o stavebných výrobkoch 
89/106/EHS), že výrobok 
 
 

„Sika Dichtungsmittel 2 (DM)“  EN 934-2: T 9 
 
 
vyrobený v podniku   Werk Leimen  
    Peter-Schuhmacher-Str. 8 
    D-69181 Leimen 
 
 
zodpovedá ustanoveniam normy EN 934-2: 2009 a spĺňa predpoklady pre označenie CE podľa prílohy 
ZA k norme 934-2: 2009. Postupy uvedené v tabuľke ZA.3 boli vykonané z dôvodu vyhlásenia 
o zhode.  
 
 
 
Za účelom certifikácie vnútropodnikovej výrobnej kontroly bola zapojená notifikovaná osoba  
 
 
 
 
 
 
 

ZDRUŽENIE PRE KVALITU DEUTSCHE BAUCHEMIE E.V. 

Mainzer Landstrasse 55 
D-60329 Frankfurt am Main 

(č. 0921) 
 
Priložený certifikát vnútropodnikovej výrobnej kontroly pod reg. č.  
 

0921-CPD-2007 
 
bol vystavený 10. decembra 2010.  
 
 
Stuttgart, 16. januára 2012      nečitateľný podpis  
 
        (Joachim Straub – vedúci podniku) 
 
 
 
 
Prílohy 
Certifikát vnútropodnikovej výrobnej kontroly  

ES – Vyhlásenie o  zhode  



PREKLAD Z NEMECKÉHO JAZYKA 

 
 
 

ZDRUŽENIE PRE KVALITU „DEUTSCHE BAUCHEMIE“  
 

ES-Certifikát vnútropodnikovej kontroly 
č. 0921-CPD-2007 

 
Na základe smernice Rady Európskeho spoločenstva z 21. decembra 1988  o prispôsobení právnych a správ-
nych predpisov členských štátov o stavebných výrobkoch - 89/106/EGW – (Smernica o stavebných výrobkoch 
– Bauproduktrichtlinie – BPR),  zmenenej smernicou Rady Európskeho spoločenstva z 22. júla 1993 – 
93/68/EWG -, zmenenej ustanovením č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2003, sa 
týmto potvrdzuje, že následne uvedené skupiny stavebných materiálov prísad do betónu pod ľa EN 934:  
 

Plastifikátory      (EN 934-2 T 2) 
Superplastifikátory     (EN 934-2 T 3.1/3.2) 
Prísady zadržiavajúce vodu    (EN 934-2 T 4) 
Prevzduš ňovacie prísady     (EN 934-2 T 5) 
Prísady urých ľujúce tuhnutie     (EN 934-2 T 6) 
Prísady urých ľujúce tvrdnutie    (EN 934-2 T 7) 
Prísady spoma ľujúce tuhnutie    (EN 934-2 T 8) 
Hydrofobiza čné prísady     (EN 934-2 T 9) 
Plastifika čné prísady spoma ľujúce tuhnutie   (EN 934-2 T 10) 
Superplastifikátory spoma ľujúce tuhnutie   (EN 934-2 T 11.1/11.2) 
Plastifika čné prísady urých ľujúce tuhnutie   (EN 934-2 T 12) 
Prísady do injektážnych mált     (EN 934-4 T 1) 
Urýchlova če tuhnutia a nealkalické  
urýchlova če tuhnutia do striekaného betónu  (EN 934-5 T 2) 
 

sú určené na použitie pri výrobe betónu 
 
vyrobené výrobcom   Sika Deutschland GmbH   
    Kornwestheimer Str. 103-107 
    70439 Stuttgart  
 
vo výrobnom závode  Werk Leimen   
 
a boli výrobcom podrobené počiatočnej skúške typu a podliehajú priebežnej vnútropodnikovej výrobnej 
kontrole a skúšaniu odoberaných vzoriek podľa pevne stanoveného skúšobného plánu.  
 
Ďalej je potvrdené, že notifikovaná osoba ZDRUŽENIE PRE KVALITU DEUTSCHE BAUCHEMIE E.V. 
vykonala počiatočnú inšpekciu vo výrobnom závode a bude vykonávať následný dohľad, posudzovanie 
a uznávanie vnútropodnikovej výrobnej kontroly.   
 
Tento ES certifikát potvrdzuje, že boli dodržané všetky predpisy ohľadom vyhlásenia o zhode vnútropodnikovej 
výrobnej kontroly, uvedenej v prílohe ZA normy  
 

EN 934-2:2009, EN 934-4:2009 a EN 934-5:2007 
 
 v súlade s postupom normy EN 934-6:2001/A1:2005.  
 
Tento ES certifikát vnútropodnikovej výrobnej kontroly bol po prvý krát vystavený 01.07.2002. Platnosť tohto 
certifikátu uplynie, keď sa podstatne zmenia podmienky v hore uvedených súvisiacich technických 
špecifikáciách alebo výrobné podmienky v závode alebo vnútropodnikovej výrobnej kontroly.  
 
Frankfurt am Main, 10. decembra 2010      nečitateľný podpis  

Miesto, dátum       Dipl. Ing. Martin Glöckner 
        Vedúci notifikovanej osoby 

 
Združenie pre kvalitu „Deutsche Bauchemie e.V.“     Telefón + 49 (0) 69/25 56-13 18 
Notifikovaná kontrolná a certifikačná osoba pre stavebné materiály    Telefax + 49 (0) 69/25 16 09 
Notifikovaná kontrolná a certifikačná osoba podľa § 11 ods. 2 zák. č. 0921   www.QDB.de  
Karlstrasse 21, D-60329 Frankfurt am Main  


