
 

1 

 
Prohlášení o vlastnostech . 001/1433 

 
podle na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 305/2011 

 
 

1.  Identifika ní kód výrobku:  BEST – TROUBA SE ŠT RBINOVÝM ŽLABEM 

 Typu I, t ídy D 400  
Typu I, t ídy E 600 
Typu I, t ídy F 900 

2..  Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: 
BEST – TROUBY SE ŠT RBINOVÝM ŽLABEM typu I, t ídy D400 jsou ur eny k odvodn ní zpevn ných 
dopravních a p ších ploch, zpevn ných krajnic a zpevn ných parkovacích ploch všech druh  silni ních vozidel. 
BEST – TROUBY SE ŠT RBINOVÝM ŽLABEM typu I, t ídy E600 jsou ur eny k odvodn ní zpevn ných 
dopravních a p ších ploch, zpevn ných krajnic a zpevn ných parkovacích ploch, které jsou vystaveny vysokému 
zatížení kol, nap . za ízení v p ístavech a docích. 
BEST – TROUBY SE ŠT RBINOVÝM ŽLABEM typu I, t ídy F900 jsou ur eny k odvodn ní zpevn ných 
dopravních a p ších ploch, zpevn ných krajnic a zpevn ných parkovacích ploch, které jsou vystaveny zvlášt  
vysokému zatížení kol, nap . provozní letištní plochy. 

 
3.  Výrobce:   

 

4.  Systém posuzování a ov ování stálostí vlastností: Systém 3 

5a. Harmonizovaná norma EN 1433:2002+A1:2005  

5b. Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt . 1020 provedl 
posouzení vlastností na základ  zkoušek, a vydal Protokol o posouzení vlastností výrobku .: 1020-CPR-040-
067835 ze dne 21.6.2021. 

6. Deklarované vlastnosti pro prvky:  

Základní charakteristika Vlastnost Harmonizovaná technická 
specifikace 

Vodot snost nevykazuje net snost 

EN 1433:2002+A1:2005 
Únosnost F 900 
Trvanlivost 
Pevnost betonu 
Nasákavost 

 
 55 N/mm2 

 6,5% 
Odolnost proti pov trnostním vliv m XF4 SN 73 1326/Z1 

 
Další charakteristiky: Beton: C 45/55 XF4 
 
7.   Vlastnost výrobku uvedeného v bod  1 je ve shod  s vlastností uvedenou v bod  6..            

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného v bod  3.  
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
V Rybnici dne 5. ledna 2023 
 
 

Ing. Karel Nosek, PhD. 
Výkonný editel BEST, a.s. 

 

BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kazn jov,  I : 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 127,  
e-mail: best@best.cz 


