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AKUEDlTAČNÍ ORGÁN

signatář EA MLA
Ceský institut přo akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
lydává
Ý souladu s §

ló ZikoDa č, 22ll997 Slr,, o tecinlických požadavclch nt! výrobky. !c znĎii pozděišich !ředD6ů

OSVEDCENI O AKREDITACI
č.279l2o1a

BEToTECH,

§e §idlem

s.r.o.

Beroun óó0,26ó 0l Bcroun, lČ ž506ót53
pro zkušebd laboratoř č. 119s.2
zkušebui ]aboratoř ostrava

Rozsah uděIené akreditace:

Vzorkováni a zkoušky bctonu, malt a kameniva vynczené příloholl tohoto osvčdčcní
Toto osvědč i jc doli]adem o nděleni akeditace Da Zikladč posolzerj Ťlněni aked]tačnich požadaÝkůtodle

čSN EN Iso/IEC 17025:2005
Sůekt Posuováli sliody je pn sÝé činnosli oPráuičn odkžoÝat Éna toto os!ědčeni y rozsaliu udělené akediuoe po dobu
jcji PlatDosti, Pokud ebudc akc{ilacc Pozast vdra, a je lovincl Pllit StanoÝené akrcdiláčníPožadal,ky Ý souladn
s přishšný ]i pie4šy ýZtahujicini se k čnnrosii akedriovuého subicktu posuzováni shodv
Uděleni akrcditaccjc platné do 4. 6.2023

V Praze dne 4 6 20l
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Ing, Jiři Růžička_MBA, Ph.D,

řcditcl

Čcskélroinstitutu pro akcditaci, o.p,s,

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akředitaci č.| 219/2018 ze dne: 4.6.2018

Akreditovaný §ubjekt podle ČsN EN lSo/IEC l7025:2005:

BETOTECH. s.r.o-

zkušebnílaboratoř o§trava
Místecká l121160, 703 00 ostrava - Vítkovice
IAbolaloř Je zPůsobilá akfualizovat nolmy jdentjlikujici zhlšebni ?ostuPy.

Zkoušky:
Zkušebniho postupu/metody

čsN EN

2

stanovcninásák"vosti

Neobsazeno

ob]cn]o\i

l097-5

sTN EN 1097_5
N EN lllu7-Á, mimo čl 7 a
pňt G
sTN EN 1097-6, mino čl. 7 a
při], G
ČsN EN 933-1, mimo přil, A, B
sTN EN 933-1. minlo přil, A, B

Čs\ cN

lll"7-h. mlmo il, 7 a
G
sTN EN 1097-6, mimo čl, 7 a
piíl. G
slcnovellíInezerovilosli CS\ ĚN l|,a7-J. mlmo pill,,A
sTN EN 1097-3, nimo přil.A

slallotelli

Irrnotnosti

Zm

\cobsJZeno
určeni tvaru zrn

stanoveni objcmové

12350-6

hmotnosti čerstvéhobctonu

l2350-6

12,* l Stanoveni konzistence
rozlitin1

3,* lstanovcni obsa.l

Karncnrro
]

čSN EN 933,4
sTN EN 9]3-4

stanoveni konzistcncc
scdnulím kužele

]

přit.

vzduchu

Sanóucrri oUre-ove
hmotnosti ztvrdlého betonu

Čerstvý beton

}2350-2
STN EN 1).?50-)

CsN EN
sTN EN ]2350-j
čsN EN 12350_7, mimo č] 4
sTN EN ]2350-7, mill1o čl, 4
12390_7. mimo č] 5,5

Čerstvý beton

1

Ztvrdlý beton

až 5.5.4

sTN EN 1239()-7minoč]55]

až 5,5,4

Staiovcní pevnosti v t]aku
zkušebnich těles
stanoveni pcvnosti v talu
ohybem zhŇebnich těles
Starroveni hlorrbky průsaku

čsN EN

stanoveni mrazuvzilomosti
betonu

12390,3

sTN EN l2390-:]
čsN EN 12390-5
STN EN l2390-5

,t

Zivrdlý beton
Zt r.dli,

b"t-,

Příloha je uedílnou součástí
osvědčenío akředitaei č.| 279/2018 ze dne: 4. 6. 2018

Akreditovaný §ubjekt podle ČsN EN

lso/lEc

l7025:2005:

BETOTECH, s.r.o.

zkušebni laboíatoř ostrava
Místecká 1121160, 703 00 ostrava - vitkovlce
ldentitilQce

zkušebDiho postuDúhetody

zkušcbniho postupťmetody

Př.dnět zkoušky

]9

Stanovení odolnosti povrchu
cementovóho bcionu prcti
působeni vody a chenrických
roznrrazovacich látek

ČsN 73 1326, netoda A
sTN 73 l326, m§toď1 A

Ztvrdlý beton

20.*

Zkouška přidržnosti
povrchové Úpraly stav§bnich
konstrukci k podkladu,
piilnavosti vrstev a pevnosti
v tahu povrchovÝch vrstev
staiovení pevnosti
Zatvrdlých 1nalt v táhu za

čsN 73

2577. čL 3 až 14
]4
STN 73 2577, čl. 3
čsN 73 6242, příl, B
sTN 73 6242, příl. B

Ztvrdlý beton

cSN EN l0l5-1]
sTN EN 1015- l1

Ma]tv

CSN EN 13892_2
sTN EN 13892-2

potěrové materiálv

sTN 7] ]3]6 čl 4

Ztvrd]ý beton

2l

ž

oh},bu a v t]al(1l

22.

stanov§ni pevnosti v tahu za
ohybu a pevnosti v tlaku
potěrovích nrateriálů

23,

staloveni rrasákavosti
betonu

')

v piipadě, že laboíalořjc schopná provádět zkoušky mimo §vé sláló prostory, jsou t!1o zkoušky U poiadového

čislá označery lrvězdičkou

vzorkování:
Identitikace

postupu odbóru rzorku

po§tuDu odĎěru Yzořku

odběr vzorků kamcrriva
(manuálni odběr)
2.

].

odbór vzorkťr čerstvélro
bďonu (manuálni odběr)
odběr vzorků potčrových
materiálŮ a malt pro zdivo
(manuálni odběr)

čSN EN 932-1
sTN RN 932-]
čsN EN lz:so-t
STN EN 12350-1
čsN EN 13892-1
STN EN l3l]92-]
čsN EN 1015-11, čl, 6
sTN EN t0l5-1I. č1, 6

slmná

2

zce]kovéhopoctu

2 sIran

Kamcnivo
čcrstn1 b"ton

Malty, potčrovó nateriá]v

