
 

 

 
Prohlášení o shodě 

vydané dle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 
 
Výrobce: Den Braven Czech and Slovak a.s. 
  Úvalno 353, 793 91 Úvalno 

IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 
Výrobna: Jiráskova 91/26, 779 00 Olomouc, Česká Republika 
 
Skupina: Asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy 
Typ/Název: asfaltová směs DenBit RB / Studená obalovaná asfaltová směs DenBit RB 
 
Popis a určení výrobku: 
 

Je směs  přírodního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti 0 až 9,5 mm a pojiva – asfaltové emulze 
DenBit určeného pro přípravu obalovaných směsí za horka a zpracování hutněné asfaltové vrstvy za studena. 
Pojiva DenBit jsou vyráběna na bázi speciálně upravených asfaltů, které umožňují zpracování směsí i v 
zimních měsících. Směsi je možno s výhodou použít zejména pro nutné a rychlé opravy v zimním období. 
Použitelnost je omezena pouze z důvodu zpracovatelnosti teplotou do -12 °C. 

 
Uvedený výrobek je ve shodě s tímto technickým předpisem:  

Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: 
ČSN EN 933-1, ČSN EN 12697-1, ČSN EN 12697-4, ČSN EN 1426, ČSN EN 1427, ČSN EN 15626. 

 
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: 

§ 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb. 
 
Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba: 

AO 224 Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín, a.s. 
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín  
 

Nálezy vydané autorizovanou osobou: 
Certifikát systému řízení výroby č. 13 0971 SV/AO/b ze dne 18.10.2019 
Stavební technické osvědčení č. STO-AO 224-590/2013/b ze dne 14.10.2019 
Závěrečný protokol – 783502283/2019 ze dne 18.10.2019 

 
Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost, 
že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující požadavky uvedených technických předpisů a výrobek je za 
podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků 
uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky těchto předpisů. 
 
v Úvalně, dne 24.10.2019 
Platnost osvědčení: 30.11.2022 

 
    Bc. Koudelka Zdeněk 
    Referent technického rozvoje 

 
 


