




 
 

 

 
 
 
 

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 
1139-CPR-0028/03 (16. vydání) 

 
Ve shodě se směrnicí 305/2011/EU Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne 9. března 2011 
(směrnice o stavebních výrobcích - CPR), týkající se stavebních výrobků  
 
 

Přísady do betonu, malt a injektážních malt 
(dle údajů v příloze k tomuto certifikátu) 

 
uvedená na trh 

 
Master Builders Solutions GmbH 

A-8670 Krieglach, Roseggerstrasse 101 
 

a vyráběná v závodě 
 

Master Builders Solutions GmbH 
A-8670 Krieglach, Roseggerstrasse 101 

 
Tento certifikát prokazuje, že byla uplatněna všechna ustanovení týkající se ověření systému řízení 
výroby, popsané v příloze ZA normy: 
 

EN 934-2:2009+A1:2012 a EN 934-5:2007 
systém řízení výroby splňuje prokazování shody systému 2+ a že 

systém řízení vyhovuje a odpovídá platným požadavkům. 
 
Tento certifikát byl poprvé vystaven 14. března 2003. Předložené 16. vydání certifikátu 1139-CPR-
00028/03 nahrazuje 15.vydání certifikátu ze 2. července 2021 a platí tak dlouho, dokud se nezmění 
znění výše uvedené harmonizované normy a/nebo se nezmění požadavky systému řízení výroby pro 
hodnocení deklarovaných základních charakteristik výrobků a dokud se podstatně nezmění výrobní 
podmínky v závodě, a dokud není certifikačním orgánem pozastaven nebo odebrán. Certifikát obsahuje, 
včetně příloh, dvě strany. 
 
 
Vedoucí certifikačního místa  Vedoucí zkušebního, dozorového a certifikačního místa 
Dipl.-Ing. Martin Fehringer  Dipl.-Ing. Georg Pommer  
 
 
 
Vídeň, 2. listopadu 2022 

  



 
 

 

 
 

PŘÍLOHA K 
 

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 
1139-CPR-0028/03 

(16. vydání) 
 
Tento certifikát systému řízení výroby obsahuje následující produkty z výrobního závodu:  
 
Master Builders Solutions GmbH, A-8670 Krieglach, Rossegerstrasse 101  
 
Závod: Master Builders Solutions GmbH, A-8670 Krieglach, Rossegerstrasse 101  
 

Přísady do betonu dle EN 934-2:2009+A1:2012 a EN 934-5:2007 
určené k použití při výrobě betonu 

 
 

Obchodní označení Maximální obsah chloridů  
(údaj výrobce) 

Maximální obsah alkálií 
(údaj výrobce) 

Přísada plastifikační dle EN 394-1:2008, tab. 1 a EN 934-2:2009+A1:2012, tab.2 
MasterSure bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 1,0% hmotnosti 

MasterFinish bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 2,0% hmotnosti 
Přísada dle EN 394-1:2008, tab. 1 a EN 934-2:2009+A1:2012, tab.3.1 a 3.2 

MasterGlenium bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 8,0% hmotnosti 
MasterGlenium ACE bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 8,0% hmotnosti 
MasterGlenium SKY bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 8,0% hmotnosti 

MasterPolyheed bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 8,0% hmotnosti 
MasterEase bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 2,0% hmotnosti 
MasterSuna bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 2,0% hmotnosti 

Prozdušňovací přísada dle EN 394-1:2008, tab. 1 a EN 934-2:2009+A1:2012, tab. 5 
MasterAir bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 2,0% hmotnosti 

Přísada urychlující tuhnutí dle EN 394-1:2008, tab. 1 a EN 934-2:2009+A1:2012, tab. 7 
Master X-Seed bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 4,0% hmotnosti 

Přísada zpomalující tuhnutí dle EN 394-1:2008, tab. 1 a EN 934-2:2009+A1:2012, tab. 8 
MasterRoc HCA bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 1,0% hmotnosti 

MasterSet bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 8,0% hmotnosti 
Přísada upravující viskozitu dle EN 394-1:2008, tab. 1 a EN 934-2:2009+A1:2012, tab. 13 

MasterMatrix bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 1,0% hmotnosti 
Přísada do stříkaného betonu dle EN 934-5:2007, tab. 1 a 2 

MasterRoc SA bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 1,0% hmotnosti 
Přísada zachovávající konzistenci dle EN 934-5:2007, tab. 1 a 3 

MasterRoc HCA bez chloridů (≤0,10hm-%) ≤ 1,0% hmotnosti 
Výrobní vlastnosti jsou vybrány výrobcem k CE označení. 
 


