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PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A/06/1535 počet stran: 1 
strana: 1 z 1 
výtisk č.: 2' 

ZKOUŠKA ODOLNOSTI BETONU PROTI ZMRAZOVÁNÍ, 
ROZMRAZOVÁNÍ BEZ ROZMRAZOVACÍ SOLI 

Objednatel zkoušky: 
Výrobce: 
Výrobna: 

Tffda betonu: 

Vojtkh Stojapal, Aepová 41,789 85 Mohelnice 
Vojtěch Stojaspal, ~epová 41, 789 85 Mohelnice 
~epová 

C 30/37 (B 30) - beton pro výrobu dekoratfvnlch výrobků 

Datum zhotovení vzorkú: 10.3.2006 Označení vzorkú: viz tabulka 
Datum dodání vzorkú do laboratole: 17.3.2006 Vurty zhotovil*): ÚSZ-Brokešollá 
Datum zahájení zkoušky: 7.4.2006 Druh zk. vzorkú, rozměry: 
Stáff vzorkú v době zkoušky: 28 dní odlez zkr. 150x150x150mm 
Místo odběru zk. vzorků: viz výrobna Druh zkoušky: posouzeni shody 
j - odběr zkušebnlch těles ze strany zkušebnl laboratofe je mimo rozsah akreditace 

Použité zkušební zaffzenl: véhy-e.č. 021, 590 p08Wné měfftko.e.č. 525, sušáma-e.č. 303, 
nasakovacf vana, kartáč, vysoušecf houba, mrazfcl skffň-e.č. 411 

Použité slo!ky pro výrobu betonu, výrobní pl'edpis výrobce: 
Vlastnosti čerstvého betonu pfevzaté od objednavatele zle.: sednutím kužele 

obsah vzduchu 
Zjištěné výsledkv měfenf DrOVedené zkušební laboratoff: 

mm 
% 

Vzontk Rozmify upravených VZ01116 Plocha Počet Odolnolt proti zmrazovtnl, rozmrazorinl 
e. (mm) zkoulených zmrazovlách bez rozmrazovacl 9011 dle ČSN EN 13198 pi. A 

vZ0l1ďl cyldO Poeet vldllelných Poeet vldltHlých 

výsk!pkQ • prohlubní odloupnuti ■ tmlln 
ze vzdtlenolli 2 m ze vzdtlenolti 2 m 

I b C (mm 3
) za denního avttla za dennlho sv6tl■ 

4 149,0 149,6 50,9 22290 25 neziištěno neziištěno 
5 149,7 149,5 52,0 22380 25 neziištěno nezilštěno 
6 150,0 149,6 49,5 22440 25 neziiAtěno neziiAtěno 

Pnlm6r 22370 
Rozšlrená nejistota měl'enl Je 3 %. 
Uvedw rozAlrn nejistota měl'enl je součinem standardnl nejistoty měl'enl a koeficientu roz:šlrenl k=2, což pro 
normálnl rozděleni odpovldá pravděpodobnosti pokryti asi 95 %. 

Způsob výroby zkušebnlch vzorků: 
Tvar zkuAebních vzoritů: 
Popis úprav zkušebnlch vzorků: 

odlévanl do forem 
hranol 
l'ezánl 

Poznámky: - Odolnost proti zmrazováni, rozmrazováni bez rozmrazovacf soli dle CSN EN 13198 
pffloha A, byla zjištěna na odrazech rozměru viz. tabulka 

Zkoušku provedl: Kudrna, Darius 
Zpracoval: Kudrna 

Výsledky se týkají pouze zkoušených VZOlkCJ. Protokol nesmí být reprodukován bez pi~ - souhlasu 
zkušebnl laboratote jinak ne! jako celek. 1 • (- ·•~"~lHo Z,t(I .. ~ ( ~, .. - , ~~ ~ 

Datum: 8.8.2006 lng.,Miroslav Novotn .:...~ t 
vedoucl laborator ~ 1J [12 ~ R: výtisk č. 1, 2 - Vojtěch Stojaspal - ~ ~ 

~epová 41, 789 85 Mohelnice VoJt~STOJ &PAL. 
výtisk č. 3 - úSZ Pardubice Aepov6 1 89 Mohelnice 
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