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1) výsledky zkoušek se ťýkaji jén zkoušených přellmélú (ýzolkú)

t

2) aezpisemnéhó sóuhlasuŤzÚs se nesmí repradukoval jinak, než celě.
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o provedeni zkoušky protiskluznosti podlahových krytin

Magoya, spol, s r,o.
Adamova 466/9
í62 00 Praha 6 - Veleslavín

objednáVka ě.:-

2030160041

Tato zpláva byla vyhotovéna vé dvou steinopisech.
archivován spolu 5 dalšl dokumentací v TzÚs Pkeň.

osoba odpovédná zá znění této zprávy:

osoba odpovědná ža sPrávnost této zprávy:

P|zeň 28. únola 2016

ze dne 9.2.2016

První originál náleží zadavateli, dřuhý je

//
vr/4,4-1,.1,r-í<,

Ing. Hana Koiolová
, zPFcovalel zpíáVy

Alexandel Trinner
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1 Výchozi údaje

1,1 zadáni
. proVedenizkoušky U vzorku pod ahovin podle požadavku zadavatele:

, stanovení protiskluznost podle DlN 51130, ČsN P cEN,.ls ]6165 (pří|oha B)

1,2 yzoíky
. specifikace vzorku MBH -WPc podlahové prkno
.dovozce: Magoya, spol. s r,o,, Adamova 46619, '162 00 Praha 6 - Veleslavin
. \rzorky byly dodány dne: 9, 2, 2016

odběr vzorků
zkušební\rzorky byly dodány do poboěky plzeň zadavatelem. po převzetí byly vzorky
zaevidovány pod ě. VZ030160098
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Použitý zkušební postu p

DlN 51130 Prúfung Von Bodenbelágen - Bestmmung der rutschhemmenden Eigenschaft
Arbeitsráume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren -

schiefe Ebene
Zkoušeni podahovin - stanoveni kluzných vlastností Pracovni prostory a

plochy s nebezpečím uklouznutí- postup chúze - šikmá rovina

ČsN P cEN,'Is 16165 stanovení prot sk uznosti povrchú pro pěší - lvletody hodnocení

3.1 stanoVeni p rotis k lu zn osti
DlN 51130 ČsN P cEN,Ťs 16165

podlahovina
střední hodnota úhlu sklonu

DlN 51130

klasifikace

označeni bota

VZo30160098 15,3. R10

4

4,1

závěl

zkoušená podlahovina polykarbonátová prkna WPc dovážené Magoya, spol. s r.o.,

Adarnova 466/9, 162 bO-praha 6 - veleslavín byla při zkoušce podle DlN 51130, ČSN P
cEN/Ts 16165 (přiloha B) zatřiděna do skupiny R 1o (úhelkluzu 15,3') k montáži bezpečných
podlah např. pro'prostory §kladů, kuchyní pro rozmrazování a ohříVání potravin, V sanitárnich
místnostech, při prodeji baleného masa atd.)
zkoušené uzorky mohou být použity také jako R9 (k montáži bezpečné podlahy např, pro

prostory pro lékařskou diagnostiku, masážní pro§tory, laboIatoře, apod,),

a §oučasně odpovídá požadavkům uvedeným V čl, 4.17 ČsN 74 4505 Podlahy - spoleěná
ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcich na výrobky č, 268/2009 sb,
§21 (2), (3) pro podlahy všech bytovlých a pobytových místností, které musí splňovat
ňoaňótrj ÉÓanótu rlnlú kluzu nejméně 6'a rovněž odpovídá požadavkům pro podlahy u

ěástí staveb užívaných veřeiností včetně pasáží a krytých prúGhodů, které musi splňovat
hodnotu úhlu kluzu neiméně í0'.

Pro zajištění správné proti§kluzné funkce podlahoviny ve smyslu uváděného záVěru je nutné

udžováni povrchu V čistém stavu a bez Výrazného opotřebeni- ,

Na zkoušené podlahovině byla stanovena protiskluznost, Jiné Vlastnosti nebyly předmétem

zkoušení.
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