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OSVEDCENI O AKREDITACI
č.231/2023

BEToTECH, §.r.o.
§e §ídlem Beroun 660,2ó6 01 Beroun,IČ 25066153

pro zkušební ]aboratoř č. 1195.2
zkušební laboratoř ostrava

Rozsah udělené akreditacei

vzorkováni a zkoLlšL} betoru. Dlalt. potěr ,ých nlateliálú a kalncni\a \}lnc7ené přilohou tohot()
os!ědčení,

loto o$ čdčcn í.jc .lokladcm o Udčleni ilredifue tl /rk!!lé |.sou7cni splnčni akrcd]tičlrich požadalkú |odl.

čSN EN ISO/IEC 17025:20l8

sUb.].kl po ]zo\.jLtj slrod] ,ie |ii §ť ůirrno\lioPlinnat odkizo\.t s. n. tolo o$čdacni ! ro7sahu ldčlcna akrcdilacc po dobu
i.ji Ihlnoýi. |o|!| tcbudc akr.dil.c. l]olisli!.ii,.l. |o\irrdr |hriL tl olťté ak.edjlJčni ]]orada\l} r ýnna]!
! Pii\]Ušrr! D i picdPjs\ !l(ahUii.ími§. k a]nnoSliaklcdilo\.nóh. nlL]]ť[lU po!l/o\inri !]( ],

'loto os!ědčeni o lklcdiluci nrhnzL]jc ! p]nónr [.zsahu os\čdčcni a.: ]21]0]l /e dne l2 l ]021.ioliiprllč Ťrá\ni akty n.

Udělení akeditaceje plafué do 10. 5.2028

V Přaze dne ] 0, 5, 2023
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lng, Jan Velišek
icdjtcIodbon] zkušch|ich a lirlibmčnich libor rii

(]e\ló]r. ir§lilLllu pR) a],tLlit.cj, o !.s,

nro



Příloha je nedilnou součástí
osvědčení o akredita ci č.| z34D023 ze dae: 10, 5. 2023

Akreditovaný subjekt podle ČsN EN Iso/IEc 17025:2018|

BEToTEcH, s.ř.o.
objekt číslo 1195.2, Zkušební labomtoř ostrava
Místecká l 121/60, 703 83 ostrava - Vítkovice

ZkoUškvi

čís1ol
Přesný náz€v

zkušebního posttrpu / metody
ldeítifiknce

zkuš€bníllo postupu / metody2
stupně

l zkoušení kameniva
11 Stanoveni vllrkosti čsN EN looz-s;

sTN EN 1097-5

Kancnjvo

1.2 stfulovení nasákavosti ČsN EN l()97-6. minlo č1.7 apiíl, C.
D. E. F. Hl
STN'EN l097-6. rlinro čl, 7 a přil, C.
D.!.|.H

kanrenivo

],3 stanovení anitosti ČSN EN 9]3-1. rlimo příl. A. B:

STN FN 933-1. nimo piíl, A. B
Kamcnivo

1.4 Stanovení objemové
hmotnosti zm

ČSN t]N 1097-ó. mino č], 7 a při]. C,
D. E. F. H:
STN EN 1097-6, mimo č1.7 a přil, C,
D,l],r,H

Kamenivo

1.5 staDovení mezerovitosti ČSN EN l097-]. mimo přil- A kanlcnivo

1.6 stanovení tvaru zm čsN pN q:3,+,

S,lN l]N 933-4

Kanrcni1,o

2 zkoušení čer§tvóho bctonu
Stanovcní objelnové
hmoln()sti

č]sN EN ]2]]50 6:

STN EN 12350_6

a]crstvJi bctoll

čsN EN tz:so-z;
STN EN 12350-2

ccrstvÝ bcton

ť,sN lx t::so-s,
STN, EN l]]50 5

Cerst\,,i'beton

2.1* stanovení obsahu vzduchu
- tlakoměmá metoda

CSN EN l2350-7. rlimo čl, 5:

STN EN 12350,7, mjno čl, 5

cerst\,Ý beton

3 zkoušení ztvťdlého betonu

]-1 Stanovcní objcmor,é
hmotnosti

CSN EN ]2390-7. minlo čl_ 6_5:

S lN l,N 1]j90-7. milno č1, 6,5

Ztvrdlý beton

3.2 stanoveni pc\]]osti v t]aku ČSN |N 12390-3, nimo přil. A;
S I'N F]N l2390-j, nirrro piíl, A

7ivŤdlý beton

].3 Stanovcní pcvnosli \ lithu
ohvbem

Ztvldlý belon

-3,

Strali l z 3

2.1*

2.2* stanovcni konzistcnce
sednutíln ](uželc

2.3+ stanovcni kon7istcncc
roZ]itím

čsN tN ixn s,
SIN E}Í.k2gooói_\ .



Pří|oha je nedílnou součá§tí
o§vědčení o akredita ci č.| 234D023 ze dae: 10, 5. 2023

A}reditovaný subjekt podle ČsN EN Iso^EC 17025:2018:

BETOTECH, s.r.o.
objekt číslo 1195.2, Zkušebni laboratoř ostrava
Místecká 1121/60, 703 83 ostrava - Vítkovice

I případč. žc iaborafuř]e schopna plováděl zkoUšky lni o §vč sláló prost()ry. j §ou t}to zk oušk) ll pořadovóh o č j§ la o7n ačcny
h!ězdičkotl
U datovan]]ch dokumcnlú id.ntifikUjicích zkLlšeb|j posttlp] sc poUžiýajl pouz. t\t0 konkrélnj po§tup}. u r.dat{)!anich

iaboratoř neuplatňuje ílexibilní přístup k rozsahu
dokunentů identifikujících zk!šebni postupy se použivá Ýj-dání u!cdcnóho poslLlpll (Ýčctič všcch ZnčD)

Pře§íý název
zkušebního Postupu / n.tody

Identifikáce
zkušebního postupu / metody'

st!pně

3 -.1 Stauovení lrloubky průsaku
tlakovou vodou

čsx gN t 2l90-1i:

S IN |N 12390-8

zivrdlý helon

3.5 stanovení mrazuvzdomosti Zh,rdli,betoD

3.6 Slano\'eni odolnosti
povrchu cen,]ento!ého
betonu proli pilsobcní \,od!,
a chcmickýclr
ro7mra7ovacích látek
nletoda A

CSN 73 l]26. rnctoda A;
STN 7j 1326. netocla Á

Ztvrdlý betorl

3.7 stanovení našákavosti slN 73 l]ló.či,,l Zh,řdlý beton

3.8 Staiovení pevlrcsti
v příčnóm tahu

ť,s..,t lN l::lo-o;
S l,N I]N l ]390-6

Ztwdlý beton

stanovení statického
modulu pt užrosti v tlaku

cSN ISO l920-10:
čStl tlN t::qo-t::
slN LN 12390-13

Z,tvídlý heton

1 Zkoušení ztvřdlé mal§,
4.1 Stano\eúí pevnosti v tahu

zaohl,buavtlaku
čsN pN tots-tl;
STN EN 1015-11

Ztvřdlé úa]t}

Zkoušení potěro{ch materiálů
5.1 stanovení pevnosti v tahu

za ohybu a pevnosti v tlaku
čsN EN t:89z_z;
STN EN 13892-2

Potěrové
mateťiáy

cj
r}

or

l l 0l_P5O8b l-_:023010l

čsN l: t:zu;
STN 73 t322

3,9

slrana 2 13



Přiloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č,| 23412023 ze dn,e: 10. 5. 2023

Akieditovaný subjekt podle Č§N EN Iso/1Ec 17025:2018

BETOTECH, s.r,o.
objeLt číslo 1195,2, Zkušební laboratoř ostrava
Místecká 1121160, 703 83 oslrava - vítkovice

vzorkování

u datl]lan}'ch dokunleniů identifikU]ících posttlp} odbčru \zorku sc použivaji 1l)uz. tyfu konkrétlri poýup}. ncdabvanich
dokumcntů identifikujicích postup} odběru vzorku sc použí!á n..]iovějši vydáni uledeného postupu (!četně !šech Zněn)

číslo postupu odběru vzorku postupu odběŤu varkut

1 odběr vzorL:ri kameniva
(manuání odběr)

čstl lN q::-t Kamenivo

2 odběr vzorků čer§tvého betonu
(manuálrí odběr)

Čerstl,ý beklrr

odběr vzorků potěrových
mateliálů (manuáhí odběr)

čsN F]N 1j892-1 Potět,or,é materiíl)

oťp

c
ó

l l 01_1,508b 1 _202_]0l0l

čsN LN 12]50-1:
s IN ]]N 12350-1


