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SK technické posúdenie SK TP – 18/0031  

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 

Obchodný názov výrobku:  

Druh výrobku: 

Kompozitná GFRP výstuž v  tyčiach  
Zvárané siete z kompozitnej výstuže GFRP 
 
 
Kompozitná výstuž na vystužovanie betónu 

Výrobca:  TOV Targovij Budinok Imperativ  
IČO: 41571716 
Vologodskij 2 
61070 Charkov 
Ukrajina 

Výrob ňa: TOV Targovij Budinok Imperativ  
Vologodskij 2 
61070 Charkov 
Ukrajina    

Typ/variant a  zamýš ľané použiti e  
stavebného výrobku: 

Kompozitná GFRP výstuž v tyčiach priemerov 6 mm, 8 mm, 10 
mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm a 20 mm je určená na vystu-
žovanie betónových konštrukcií. Zvárané siete z kompozitnej vý-
stuže GFRP  priemerov 3 mm a 4 mm sa používajú na vystužova-
nie betónových konštrukcií. 

Dátum vydania  
SK technického posúdenia:   30. 04. 2018 

 

SK technické posúdenie obsahuje:  16 strán vrátane 4 príloh 

 Príloha(y) x obsahuje(ú) dôverné informácie a nie je (sú) súčasťou SK technického 
posúdenia v prípade jeho verejného šírenia. 
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I VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1 Toto SK technické posúdenie vydala autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP04 pri Tech-
nickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. na základe vymenovania Ministerstvom dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 01. 07. 2016, ktoré zároveň nahradilo osvedčenie zo dňa 
01. 07. 2013 v zmysle nasledujúcich ustanovení: 

- § 3 a § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.; 

- vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posu-
dzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. 

2 Výrobca je povinný bezodkladne informovať autorizovanú osobu o zmenách podmienok, na kto-
rých základe bolo SK technické posúdenie vydané. 

3 Zodpovednosť za zhodu výrobku s týmto SK technickým posúdením a za spôsobilosť na zamýš-
ľané použitie v stavbe znáša výrobca. 

4 Rozmnožovanie tohto SK technického posúdenia vrátane šírenia elektronickými prostriedkami sa 
musí vykonávať v plnom znení. S písomným súhlasom autorizovanej osoby sa môže rozmnožiť 
časť dokumentu, ak sa kópia označí ako „neúplná kópia“. Texty a obrázky v propagačných mate-
riáloch nesmú byť v rozpore s týmto SK technickým posúdením. 

5 SK technické posúdenie sa nesmie prenášať na iných výrobcov, zástupcov výrobcov alebo na iné 
miesta výroby, ako sa uvádza na 1. strane.  

6 SK technické posúdenie sa vydáva v slovenskom jazyku. Preklady do iných jazykov musia byť 
označené na titulnej strane „Preklad“. 

7 SK technické posúdenie môže zrušiť len autorizovaná osoba, ktorá SK technické posúdenie vydala. 

8 Autorizovaná osoba toto SK technické posúdenie zruší, ak nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zru-
šenie podľa § 24 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 
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II ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 

1 Definícia výrobku a jeho zamýš ľaného použitia 

1.1 Opis výrobku 
Kompozitná GFRP výstuž v tyčiach je skleným vláknom vystužená polymérová tyč vyrobená z 
prameňov sklených vláken, ktoré sú impregnované tepelne vytvrdenou polymérovou živicou. Vý-
stuže sú svetlo až tmavo žltej farby. Vyrába sa v dvoch variantách a to LIGHT+ a HARD+. Roz-
diel je v úprave povrchu, varianta LIGHT+ je bez posypu pieskom, varianta HARD+ má povrch 
s posypom piesku, ktorý zlepšuje súdržnosť výstuže s betónom. 

Štandardne sa vyrába v priemeroch 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm a 20 
mm v dĺžkach do 12 m. 

Tyče sú z vonkajšej strany profilované ovinutou špirálou (vinutím) zabezpečujúcou spolupôso-
benie s betónom. 

Zvárané siete sa vyrábajú v priemeroch 3 mm a 4 mm, rozmer oka siete je 50 mm x 50 mm, 100 
mm x 100 mm, 150 mm x 150 mm a 200 mm x 200 mm. 

Schéma tvaru profilovania a základné parametre výstuže sa uvádzajú v prílohe 1. 

1.2 Zamýš ľané použitie výrobku  
Kompozitná GFRP výstuž v tyčiach priemerov 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 
mm a 20 mm je určená na vystužovanie betónových konštrukcií. Zvárané siete z kompozitnej 
výstuže GFRP  priemerov 3 mm a 4 mm sa používajú na vystužovanie betónových konštrukcií. 

2 Podstatné vlastnosti výrobku súvisiace so základn ými požiadavkami na stavby (BWR ∗∗∗∗))))) 
a ich overenie 

2.1 Podstatné vlastnosti výrobku 

2.1.1 Podstatné vlastnosti súvisiace so základnými požiadavkami na stavby (s vhodnosťou na zamýš-
ľané použitie v stavbe) 

a) Mechanická odolnos ť a stabilita (BWR 1) 
Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu 
zhotovovania a používania, neviedlo k žiadnej z týchto udalostí:  

a1 zrútenie celej stavby alebo jej časti; 

a2 významná deformácia v neprípustnom rozsahu; 

a3 poškodenie ostatných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia následkom 
významnej deformácie nosnej konštrukcie; 

a4 poškodenie v dôsledku udalosti, ktoré je rozsahom neúmerné pôvodnej príčine. 

2.1.1.1 Podstatná vlastnosť 1 

Geometrické charakteristiky 

Parameter:  
Odchýlky rozmerov: 
- priemer tyče D       ±   5 % 
- dĺžka tyče do 6 m      ± 25 mm 
- dĺžka tyče od 6 m do 12 m     ± 35 mm 

                                                      
∗) BWR – angl. Basic work requirement. 
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- dĺžka tyče nad 12 m      ± 50 mm 
Rozostupy vinutia t      ± 8 % 
 
Povrch výstuže  na povrchu výstuže nie sú povo-

lené vydrobeniny, delaminácia, 
bubliny, vtlačky spôsobené návi-
nom a poškodenia vlákien spôso-
bené mechanickým nárazom. 

2.1.1.2 Podstatná vlastnosť 2 

Metrová hmotnosť 

Parameter:       tabuľka 

2.1.1.3 Podstatná vlastnosť 3 

Pevnosť v ťahu Rm       

Parameter:       min. 800 MPa 

2.1.1.4 Podstatná vlastnosť 4 

Modul pružnosti Ej 

Parameter:       min. 50 000 MPa 

2.1.1.5 Podstatná vlastnosť 5 

Celkové predĺženie pri maximálnej sile  

Parameter:       min. 2,2 % 

2.1.1.6 Podstatná vlastnosť 6 

Pevnosť v tlaku 

Parameter:       min. 500 MPa 

2.1.1.7 Podstatná vlastnosť 7 

Pevnosť v šmyku 

Parameter:       min. 150 MPa 

2.1.1.8 Podstatná vlastnosť 8 

Pevnosť pozdĺžnych a priečnych prútov sietí v šmyku 

Parameter:       min. 0,25 kN 

2.1.1.9 Podstatná vlastnosť 9 

Súdržnosť s betónom 

Parameter:       min. 12 MPa 

2.1.1.10 Podstatná vlastnosť 10 

Vplyv alkalického prostredia 

Parameter: 

Zníženie pevnosti v ťahu v alkalickom prostredí  max. 25 % 

2.1.1.11 Podstatná vlastnosť 11 

Relaxácia po 1 000 h pre Ra = 70 % Rm 

Parameter:       NPD 

2.1.1.12 Podstatná vlastnosť 12 

Medzná prevádzková teplota výstuže 

Parameter:       NPD 
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2.1.1.13 Podstatná vlastnosť 13 

Únavová pevnosť 

Parameter       NPD 

b) Bezpečnos ť v prípade požiaru (BWR 2) 

2.1.1.14 Podstatná vlastnosť 14 

Reakcia na oheň      G1 
Parameter: 

- teplota dymových splodín     max. 135° C 

- rozsah poškodenia po dĺžke     max. 65 % 

- rozsah zmenšenia hmotnosti     max. 20 % 

- trvanie samovznietenia     0 s  

c) Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3) 
Požiadavka c) sa na výrobok nevzťahuje. 

d) Bezpečnos ť a prístupnos ť pri používaní (BWR 4) 
Požiadavka d) sa na výrobok nevzťahuje. 

e) Ochrana proti hluku (BWR 5) 

Požiadavka e) sa na výrobok nevzťahuje. 

f) Energetická hospodárnos ť a udržiavanie tepla (BWR 6) 

2.1.1.15 Podstatná vlastnosť 15 

Tepelná rozťažnosť      NPD 

g) Trvalo udržate ľné využívanie prírodných zdrojov (BWR 7) 

Požiadavka g) sa na výrobok nevzťahuje. 

2.1.2 Podstatné vlastnosti súvisiace s identifikáciou výrobku 

Výrobca neuvádza žiadne podstatné vlastnosti nesúvisiace so základnými požiadavkami. 

2.1.3 Podstatné vlastnosti súvisiace s bezpečnosťou osôb pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe 
stavby 

Manipulácia s výrobkom pri stavebných prácach a pri bežnej údržbe stavby nevyžaduje mimo-
riadne bezpečnostné opatrenia. 

2.2 Metódy overenia podstatných vlastností 

2.2.1 Podstatná vlastnosť 1 

Geometrické charakteristiky 

Overili sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2], [3], [4], [11], [12] a [13].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.2 Podstatná vlastnosť 2 

Metrová hmotnosť 

Overili sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2], [3], [4], [11], [12] a [13].  
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Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.3 Podstatná vlastnosť 3 
Pevnosť v ťahu Rm 

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2], [3], [4], [11], [12] a [13].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.4 Podstatná vlastnosť 4 

Modul pružnosti Ej 

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2], [3], [4], [11], [12] a [13].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.5 Podstatná vlastnosť 5 

Celkové predĺženie pri maximálnej sile 

Overilo sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2], [3], [4], [11], [12] a [13].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.6 Podstatná vlastnosť 6 

Pevnosť v tlaku 

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa GОSТ 31938. Skúš-
ky vykonalo autorizované skúšobné laboratórium Charkovské centrom standardizácie, metroló-
gie a certifikácie, ktoré autorizovaná osoba TP04 použila na posúdenie parametrov predmetné-
ho výrobku. 

2.2.7 Podstatná vlastnosť 7 

Pevnosť v šmyku 

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1] a [1]. Použitá metóda: skúška podľa GОSТ 31938. 
Skúšky vykonalo autorizované skúšobné laboratórium Charkovské centrom standardizácie, met-
rológie a certifikácie, ktoré autorizovaná osoba TP04 použila na posúdenie parametrov pred-
metného výrobku. 

2.2.8 Podstatná vlastnosť 8 

Pevnosť pozdĺžnych a priečnych prútov sietí v šmyku 

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1], [2], [3], [4], [11], [12] a [13].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.9 Podstatná vlastnosť 9 

Súdržnosť s betónom 

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [5], [6] a [7].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.10 Podstatná vlastnosť 10 

Vplyv alkalického prostredia 

Overil sa skúškou zdokumentovanou v [8], [9] a [10].  

Použitá metóda: skúška podľa ISO 10406-1: 2015. 

2.2.11 Podstatná vlastnosť 11 

Relaxácia po 1 000 h 
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Parameter neposúdený∗∗∗). 

2.2.12 Podstatná vlastnosť 12 

Medzná prevádzková teplota výstuže 

O Parameter neposúdený***) 

2.2.13 Podstatná vlastnosť 13 

Únavová pevnosť 

Parameter neposúdený∗∗∗).   

2.2.14 Podstatná vlastnosť 14 

Reakcia na oheň 

Overila sa skúškou zdokumentovanou v [1]. Použitá metóda: skúška podľa GОSТ 31938. Skúš-
ky vykonalo autorizované skúšobné laboratórium Charkovské centrom standardizácie, metroló-
gie a certifikácie, ktoré autorizovaná osoba TP04 použila na posúdenie parametrov predmetné-
ho výrobku. 

2.2.15 Podstatná vlastnosť 15 

Tepelná rozťažnosť 

Parameter neposúdený∗∗∗). 

3 Posúdenie a overenie nemennosti parametrov 

3.1 Systém posudzovania parametrov 
Výrobok je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení vyhlášky 
č. 177/2016 Z. z. zaradený do skupiny 1201 (systém I+). Systém posudzovania parametrov sa vy-
konáva podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Toto SK technické posúdenie sa 
podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. pova-
žuje pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. 

Činnosti výrobcu a autorizovanej osoby v systéme I+: 

a) výrobca: 

- vydá SK vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku; 

- vykonáva riadenie výroby; 

- vykonáva ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov 
skúšok,  

b) autorizovaná osoba na certifikáciu stavebných výrobkov: 

- vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku; 

- vykoná počiatočnú inšpekciu miesta výroby a systému riadenia výroby; 

- vykonáva dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systé-
mu riadenia výroby. 

- vykonáva kontrolné skúšky vrátane odberu vzoriek. 

 

                                                      
∗∗∗) Parameter neposúdený – angl. No performance assessed. 
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3.2 Činnosti v rámci úloh výrobcu a autorizovanej osoby 

3.2.1 Činnosti výrobcu  

3.2.1.1 Systém riadenia výroby 

Výrobca uplatňuje systém riadenia výroby zdokumentovaný v príručke kvality [14],  ktorá obsa-
huje všetky náležitosti vyžadované v § 12 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.  

3.2.1.2 Rozsah a početnosť plánovaných skúšok 

Rozsah a početnosť plánovaných skúšok sa uvádza v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 – Plánované skúšky 

Podstatná vlastnos ť Početnos ť skúšok Skúšobná metóda/predpis 

Pevnosť v ťahu Min. 3 na výrobnú dávku GОSТ 31938 
Modul pružnosti Min. 3 na výrobnú dávku GОSТ 31938 
Celkové predĺženie pri maximálnej sile Min. 3 na výrobnú dávku GОSТ 31938 
Geometrické charakteristiky Min. 3 na výrobnú dávku GОSТ 31938 

 

Výrobca má rozsah plánovaných skúšok stanovený v kontrolnom a skúšobnom pláne [15] 

3.2.2 Činnosti autorizovanej osoby na certifikáciu stavebných výrobkov 

3.2.2.1 Skúšky typu 

Skúšky typu vykonané v rámci vypracovania tohto SK technického posúdenia sa podľa § 3 
ods. 2 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. považujú za 
posúdenie parametrov tohto výrobku.  

V prípadoch zmien vo výrobe oproti stavu v čase vydania tohto SK technického posúdenia je po-
trebné vykonať zmenu tohto SK technického posúdenia. 

Vykonané skúšky typu sa uvádzajú v tabuľke 2. 
 

Tabuľka 2 – Skúšky typu 

Podstatná vlastnos ť Základná 
požiadavka  

Počet meraní 
na vyhodno- 
tenie skúšky 

Skúšobná  
metó-

da/predpis 
Parameter Skúšku 

zabezpečil 

Geometrické charakte-
ristiky a) 5/priemer ISO 10406-1 Podľa 2.1.1.1 AO*) 

Metrová hmotnosť a) 5/priemer ISO 10406-1 Podľa 2.1.1.2 AO*) 
Pevnosť v ťahu a) 5/priemer ISO 10406-1 Min. 800 MPa AO*) 
Modul pružnosti a) 5/priemer ISO 10406-1 Min. 50 000 MPa  AO*) 
Celkové predĺženie pri 
maximálnej sile a) 5/priemer ISO 10406-1 Min. 2,2 % AO*) 

Pevnosť v tlaku a) 5/priemer ISO 10406-1 Min. 500 MPa AO*) 
Pevnosť v šmyku a) 5/priemer ISO 10406-1 Min. 150 MPa AO*) 
Pevnosť pozdĺžnych 
a priečnych prútov 
sietí v šmyku 

a) 5/priemer STN EN ISO 
15630-2 Min. XX kN AO*) 

Súdržnosť s betónom a) 5/priemer ISO 10406-1 Podľa 2.1.1.7 AO*) 
Vplyv alkalického 
prostredia a) 5/priemer ISO 10406-1 Podľa 2.1.1.8 AO*) 

Relaxácia po 1 000 h a) 5/priemer ISO 10406-1 NPD AO*) 
Medzná prevádzková 
teplota výstuže a) 5/priemer ISO 10406-1 NPD AO*) 

Únavová pevnosť a) 5/priemer EN 10080 NPD AO*) 

Reakcia na oheň b) 1 GOST 30244-
94 NPD AO*) 

Tepelná rozťažnosť f) 1 - NPD AO*) 
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Podstatná vlastnos ť Základná 
požiadavka  

Počet meraní 
na vyhodno- 
tenie skúšky 

Skúšobná  
metó-

da/predpis 
Parameter Skúšku 

zabezpečil 
*) AO – autorizovaná osoba TP04 
**) Skúšajú sa 3 priemery z výrobného sortimentu v rozsahu minimálny, stredný a maximálny priemer 
***) NPD – angl. No performance determined – Parameter neurčený. 

 

3.2.2.2 Počiatočná inšpekcia  

Počiatočná inšpekcia sa vykonáva podľa § 11 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. Autorizovaná osoba 
sa musí presvedčiť, že plán skúšok, riadenie výroby, pracovníci a zariadenia výrobcu zabezpe-
čujú trvalé dodržiavanie podstatných vlastností výrobku v súlade s údajmi v časti 2.1 tohto SK 
technického posúdenia. 

3.2.2.3 Dohľad 

Dohľad sa vykonáva podľa § 11 ods. 3 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. s maximálne 12-
mesačnou periodicitou. Autorizovaná osoba overuje dodržiavanie systému riadenia výroby, vý-
robných procesov a plánu skúšok; sleduje, či uplatňovaný systém riadenia výroby je v súlade 
s požiadavkami SK technického posúdenia a či výrobca splnil opatrenia uložené autorizovanou 
osobou pri počiatočnej inšpekcii alebo pri predchádzajúcom dohľade.  

Ak autorizovaná osoba zistí nedostatky, postupuje v zmysle § 12 ods. 6 a 7 zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona č. 91/2016 Z. z. 

3.2.2.4 Kontrolné skúšky 

Kontrolné skúšky sa vykonávajú minimálne 1-krát ročne v rámci dohľadu. 

Rozsah a počet kontrolných skúšok sa uvádza v tabuľke 3. 

 

Tabuľka 3 – Kontrolné skúšky 

Podstatná vlastnos ť Počet meraní na vyhodnot e-
nie skúšky Skúšobná metóda/predpis  

Pevnosť v ťahu Min. 5 na priemer ISO 10406-1 
Modul pružnosti Min. 5 na priemer ISO 10406-1 
Celkové predĺženie pri maximálnej sile Min. 5 na priemer ISO 10406-1 
Geometrické charakteristiky Min. 5 na priemer ISO 10406-1 

 

Pri zistení závažných nedostatkov sa môže rozsah a počet kontrolných skúšok rozšíriť. 

4 Predpoklady, za ktorých sa priaznivo posudzuje vh odnos ť výrobku na ur čené použitie 
v stavbe 

4.1 Výroba 
Výrobok – kompozitná GFRP výstuž v tyčiach a zvárané siete – sa vyrába v súlade 
s predloženou technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe 3. Používané výrobné postupy 
zabezpečujú, že podstatné vlastnosti výrobku sú v súlade s týmto SK technickým posúdením.  

4.2 Zabudovanie výrobku 

4.2.1 Odporúčania výrobcu na projektovanie 

Výrobca neuvádza odporúčania na projektovanie. 
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4.2.2 Odporúčania výrobcu na použitie výrobku, bezpečnostné pokyny a informácie o riziku pre bez-
pečnosť a zdravie 

Výrobca neuvádza žiadne osobitné odporúčania. 

4.2.3 Zodpovednosť výrobcu za poskytovanie informácií 

Výrobca zodpovedá za poskytovanie informácií uvedených na titulnej strane a v Špecifických 
podmienkach v častiach 1, 2 a 4.2 tohto SK technického posúdenia všetkým osobám, pre ktoré 
sú tieto informácie relevantné. Tieto informácie sa môžu poskytnúť vo forme kópií uvedených 
častí SK technického posúdenia. Tieto kópie sa v zmysle článku 4 Všeobecných podmienok 
označia ako „neúplná kópia“, písomný súhlas autorizovanej osoby sa však pre tieto prípady už 
nevyžaduje. Výrobca zodpovedá za poskytnutie poradenstva o aplikácii výrobku. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave  19. 06. 2018 

   prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 
vedúca autorizovanej osoby 

na technické posudzovanie TP04 
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Príloha 1 
 

Podrobný technický opis výrobku   

 

Legenda: 

DE – vonkajší priemer výstuže 

DI – vnútorný priemer výstuže 

t   – rozstup vinutia  

l   – dĺžka tyče 

 

D – nominálny priemer výstuže:    
 

A – nominálna plocha 

 

Tabuľka 4 – Geometrické charakteristiky kompozitnej výstuže 

 

Nominálny 
priemer 
d (mm) 

Vonkajší prie-
mer 

DE (mm) 

Rozoztup vinu-
tia 

t (mm) 

Plocha 
(mm2) 

Váha 1 m 
(kg) 

2 2,1 14 2,9 - 
3 3,1 14 6,1 0,010 
4 4,2 14 11,6 0,020 
5 5,2 14 18,6 0,030 
6 6,2 14 27,0 0,040 
7 7,2 14 36,0 0,055 
8 8,2 14 48,3 0,086 
10 10,2 14 75,5 0,120 
12 12,3 14 110,1 0,185 
14 14,3 14 150,9 0,262 
16 16,4 14 191,1 0,317 
18 18,4 14 234,5 0,393 
20 20,5 14 304,2 0,557 
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Príloha 2 

 

Opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku  
  

Parametre boli overené skúškami a uvádzajú sa v tabuľke 5. 

Tabuľka 5 – Zistené parametre relevantných podstatných vlastn ostí ty čí a sietí 

Podstatná vlastnos ť Parameter Zistený parameter 

Geometrické charakteristiky 
- vonkajší priemer 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 
- priemer 16 mm 
- rozostup vinutia 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 
- priemer 16 mm  

 
± 5,0 % 

 
 
 
 

14 mm ± 8,0 % 

 

-1,45 %, +4,67 % 

-0,00 %, +3,90 % 

-5,00 %, +0,00 % 

 

-8,00 %, +0,00 % 

-6,80 %, +0,43 % 

-4,14 %, +0,00 % 

Metrová hmotnosť 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 
- priemer 16 mm 

± 10 % 

 

-4,67 %, +0,00 % 

-0,00 %, +8,52 % 

-8,00 %, +0,00 % 

Pevnosť v ťahu 
- priemer 2 mm 
- priemer 3 mm 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 

- priemer 16 mm 

min. 800 MPa 

min. 1 063 MPa 

min.    827 MPa 

min. 1 218 MPa 

min.    980 MPa 

min. 1 050 MPa 

Modul pružnosti 
- priemer 2 mm 
- priemer 3 mm 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 

- priemer 16 mm 

min. 50 000 MPa 

min. 55 200 MPa 

min. 55 900 MPa 

min. 55 290 MPa 

min. 56 220 MPa 

min. 56 700 MPa 

Celkové predĺženie pri maximálnej sile 
- priemer 2 mm 
- priemer 3 mm 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 

- priemer 16 mm 

min. 2,2 % 

min. 2,3 % 

min. 2,3 % 

min. 2,2 % 

min. 3,7 % 

min. 2,9 % 

Pevnosť v tlaku min. 500 MPa min. 531 MPa 

Pevnosť v šmyku 
- priemer 2 mm 
- priemer 3 mm 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 

min. 150 MPa 

min. 158 MPa 

min. 154 MPa 

min. 155 MPa 

min. 154 MPa 
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Pevnosť pozdĺžnych a priečnych prútov sietí 
v šmyku 

- priemer 2 mm 

- priemer 3 mm 

 

 

min. 0,25 kN*) 

 

 

min. 0,30 kN 

min. 0,41 kN 

Súdržnosť s betónom 
- priemer 6 mm 
- priemer 12 mm 

- priemer 16 mm 

min. 12 Nmm-2 

 

min. 17, 48 Nmm-2 

min. 15, 20 Nmm-2 

min. 13, 90 Nmm-2 

Vplyv alkalického prostredia 
- priemer 6 mm 
- priemer 10 mm 

Zníženie pevnosti v ťahu 
o max. 25 % 

Zníženie pevnosti o 23,7 % 

Zníženie pevnosti o 4,7 % 

Reakcia na oheň G1 

- teplota dymových splodín   

- rozsah poškodenia po dĺžke   

- rozsah zmenšenia hmotnosti   

- trvanie samovznietenia 

 

max. 135° C 

max. 65 % 

max. 20 % 

0 s  

 

max. 85° C 

max. 30 % 

max. 1 % 

0 s  

Poznámka: *) minimálna hodnota pevnosti pozdĺžnych a priečnych prútov sietí v šmyku bola stanovaná na 
základe výsledkov skúšok, uvedených v protokoloch o skúške č. 80-18-0320 a č. 80-18-0321. 
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Príloha 3 
 

Zoznam citovaných a súvisiacich zákonov, vyhlášok, technických noriem a predpisov 
 
Zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 91/2016 Z. z. 

Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov 
a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. 

STN EN ISO 6892-1: 2017 Kovové materiály. Skúška ťahom. Časť 1: Skúška ťahom pri teplote okolia 
(ISO 6892-1: 2016) (42 0310) 

STN EN ISO 7438: 2016  Kovové materiály. Ohybová skúška (ISO 7438: 2016) (42 0401) 

STN EN 10080: 2006  Oceľ na vystuženie betónu. Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne (42    
1039) 

STN EN ISO 15630-1: 2012 Ocele na výstuž a predpínanie do betónu. Metódy skúšania. Časť 1: Tyče, 
valcovaný drôt a drôt na výstuž do betónu (ISO 15630-1: 2010) (42 1040) 

STN EN 1992-1-1+A1: 2015  

STN EN 1992-1-1+A1/NA: 2015 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 
pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text) (73 1201) 

STN EN 13670: 2010  

STN EN 13670/NA: 2012 Zhotovovanie betónových konštrukcií (73 2400) 

ISO 10406-1: 2008 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete – Test methods 
– Part 1: FRP bars and grids (Vláknom vystužená polymérová (FRP) be-
tonárska výstuž – Skúšobné metódy – Časť 1: FRP tyče a siete) 

GOST 31938: 2014 Kompozitná polymérová armatúra na vystužovanie betónových konštruk-
cií. Všeobecné špecifikácie 

GOST 30244: 1994 Stavebné materiály. Metódy na skúšku spôsobilosti 

Model Code 2010 (Model kód), vydal International Federation for Structural Concrete (fib) 
2010 

Bulletin 40 Technical report – FRP reinforcement in RC structures (Technická správa 
– FRP výstuž v betónových vystužených konštrukciách), vydal Internatio-
nal Federation for Structural Concrete (fib), Švajčiarsko, september 2007 
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Príloha 4 
 

Zoznam citovaných a súvisiacich dokumentov 
použitých pri vypracovaní SK technického posúdenia *) 

 
[1] Protokol č. 65.01.16.008 o skúške kompozitnej polymérovej armatúry, vydaný Charkovským centrom 

standardizácie, metrológie a certifikácie, Charkov dňa 27. 01. 2016. 

[2] Protokol o skúške pevnosti v ťahu, modulu pružnosti, hmotnosti, predĺženia pri maximálnej sile 
a geometrie tyčí priemeru 6 mm č. 80180311, vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., 
skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 04. 06. 2018 

[3] Protokol o skúške pevnosti v ťahu, modulu pružnosti, hmotnosti, predĺženia pri maximálnej sile 
a geometrie tyčí priemeru 10 mm č. 80180312, vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, 
n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 04. 06. 2018 

[4] Protokol o skúške pevnosti v ťahu, modulu pružnosti, hmotnosti, predĺženia pri maximálnej sile 
a geometrie tyčí priemeru 16 mm č. 80180313, vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, 
n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 04. 06. 2018 

[5] Protokol o skúške súdržnosti s betónom tyčí priemeru 6 mm č. 80180314, vydal Technický 
a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 04. 
06. 2018 

[6] Protokol o skúške súdržnosti s betónom tyčí priemeru 12 mm č. 80180315, vydal Technický 
a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 04. 
06. 2018 

[7] Protokol o skúške súdržnosti s betónom tyčí priemeru 16 mm č. 80180316, vydal Technický 
a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 04. 
06. 2018 

[8] Protokol o skúške vplyvu alkalického prostredia tyčí priemeru 6 mm č. 80180317, vydal Technic-
ký a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, dňa 
04. 06. 2018 

[9] Protokol o skúške vplyvu alkalického prostredia tyčí priemeru 10 mm č. 80180318, vydal Tech-
nický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, 
dňa 04. 06. 2018 

[10] Protokol o skúške vplyvu alkalického prostredia tyčí priemeru 16 mm č. 80180319, vydal Tech-
nický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Prešov, 
dňa 04. 06. 2018 

[11] Protokol o skúške pevnosti v ťahu, modulu pružnosti, predĺženia pri maximálnej sile, pevnosti 
pozdĺžnych a priečnych drôtov v šmyku a geometrie siete priemeru 2 mm č. 80180320, vydal 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Pre-
šov, dňa 15. 06. 2018 

[12] Protokol o skúške pevnosti v ťahu, modulu pružnosti, predĺženia pri maximálnej sile, pevnosti 
pozdĺžnych a priečnych drôtov v šmyku a geometrie siete priemeru 3 mm č. 80180321, vydal 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., skúšobné laboratórium, skúšobné pracovisko Pre-
šov, dňa 15. 06. 2018 

                                                      
*) Dokumenty (originály, resp. kópie) sú archivované v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o., pobočka Prešov. 
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[13] Protokol o skúške reakcie na oheň č. 21-GG(4)-2014, vydalo Golovne upravlinnaja DCNC Ukra-
jiny u Charkovskij oblasti, dňa 27. 04. 2014 

[14] Príručka kvality, vypracovaná TOV Targovij Budinok Imperativ, Vologodskij 2, 61070 Charkov, 
10/2015 

[15] Kontrolný a skúšobný plán, vypracovaný TOV Targovij Budinok Imperativ, Vologodskij 2, 61070 
Charkov, 10/2015 


