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1. Typ výrobku:
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,
alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu
stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku
11 ods. 4:
3. Zamýšľané použitia alebo použitia stavebného
výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s
uplatniteľnou harmonizovanou technickou
špecifikáciou:

4. Meno, registrované obchodné meno alebo
registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa
výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

5. Kontaktná adresa:
V prípade potreby meno a kontaktná adresa
splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie
zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania
nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa
uvádzajú v prílohe V:
7. Notifikovaná osoba (hEN):
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa
stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje
harmonizovaná norma:
8. Notifikovaná osoba (ETA):
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa
stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované
európske technické posúdenie:
9. Osvedčovacie miesto (TO):
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa
stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované
technické osvedčenie:
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Sika®Control®
-40 (číslo šarže – viď etiketa a výrobok)
Prísada do betónu Sika® Control®-40 je kvapalná
prísada redukujúca zmrašťovanie betónu a malty.
Minimalizuje zmrašťovanie v procese tuhnutia a
vysychania betónu resp. malty. Používa sa na výrobu
betónov a mált s požiadavkami na obmedzenie šírky
trhlín.
Sika®Control®
Sika Österreich GmbH
Dorfstrasse 23
A-6700 Bludenz-Bings
Rakúsko
Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e · 831 06 Bratislava · Slovakia
www.sika.sk
Systém 2+

Nie je relevantné (viď článok 9)

Nie je relevantné (viď článok 9)

Osvedčovacie miesto OM 04 vydalo technické
osvedčenie TO – 13/0018
Autorizovaná osoba č. SK12 vydala certifikát
vnútropodnikovej kontroly SK12 – ZSV - 0543.
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10. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti
Redukcia zmrašťovania po 28 dňoch
Vplyv prísady na pevnosť v tlaku po 28 dňoch
Vplyv prísady na obsah vzduchu v čerstvej zmesi
Homogenita
Farba
Porovnávaná hustota
pH
Obsah sušiny
Obsah chloridov rozpustných vo vode
Obsah alkálií (Na2O ekvivalent)

Deklarované parametre
minimálne o 15 %
zníženie max. na 85 %
nárast max. o 2 %
Pri použití homogénna
Ružovkastá
(1,000 ± 0,02) g.cm-3
11,5 ± 1
≤ 0,1 % hmotnosti
≤ 0,10 % hmotnosti
≤ 2,5 % hmotnosti

11. Deklarácia
Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 10.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť splnomocneného zástupcu výrobcu
uvedeného v bode 5.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Lichý
Produkt manažér pre prísady do betónu

Ing. Marek Mikuš
Generálny riaditeľ
Bratislava, Máj 2013

Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti
Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr.
fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje, sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia
Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v
dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní,
manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.
V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť
poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny
záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto
informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí
overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej
produktov.
Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným
všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych
produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Services AG
Industriestrasse
CH-6060 Sarnen
Switzerland
/www.sika.ch
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Sika Slovensko spol s r.o.,
Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava
Tel: 02 / 49 20 04 51
Fax: 02 / 49 20 04 44
/www.sika.sk
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