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činnost



L aboratorní  č innost 

Akreditovaná laboratoř  SMP CZ provádí 
zkoušky čerstvého a  ztvrd lého betonu, 
hutného kameniva  do betonu,  sanačních 
hmot a  sanací  na  betonových konstrukcích , 
d iagnost iku a  odtrhové zkoušky,  zkoušky 
betonářské ocel i  a   svarů betonářské ocel i . 
 
Laboratoř  p ln í  kr i tér ia  ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005 a  je  drž i te lem Osvědčení  o 
akreditac i  uděleným Českým inst i tutem pro 
akreditac i .
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Akreditované
zkoušky



Akreditované 
Pořadové  

číslo
Přesný název zkušebního  

postupu/metody
Identifikace zkušebního  

postupu/metody
Předmět  
zkoušky

1* Zkouška sednutí ČSN EN 12350-2 čerstvý beton

2* Zkouška rozlitím ČSN EN 12350-5 čerstvý beton

3* Zkouška objemové hmotnosti ČSN EN 12350-6 čerstvý beton

4* Zkouška obsahu vzduchu-tlaková metoda ČSN EN 12350-7 čerstvý beton

5 Zkoušky objemové hmotnosti ČSN EN 12390-7 ztvrdlý beton

6 Zkouška pevnosti v tlaku zkušebních těles ČSN EN 12390- 3  mimo přílohu A ztvrdlý beton

7 Zkouška pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles ČSN EN 12390-5 
ČSN EN 196-1, kapitola 9

ztvrdlý beton

8 Zkouška hloubky průsaku tlakovou vodou ČSN EN 12390-8 ztvrdlý beton

9* Stanovení přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev ČSN 73 6242, 
příloha B

ztvrdlý beton

10 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení chemických  
rozmrazovacích látek

ČSN 73 1326,  
změna Z1, metoda C

ztvrdlý beton

11 Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva ČSN EN 1097-3 hutné kamenivo do betonu

12 Stanovení zrnitosti-sítový rozbor ČSN EN 933-1 hutné kamenivo do betonu

13 Stanovení tvaru zrn-tvarový index ČSN EN 933-4 hutné kamenivo do betonu

14 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně ČSN EN 1097-5 hutné kamenivo do betonu



Další  prováděné 
zkoušky

Krychelná pevnost
Měření  kryt í  výztuže
Měření  t loušťky  prot ikorozní  ochrany
Mezerovi tost  drenážního betonu
Měření  nerovnost i  la t í
Měření  t rh l in  v  konstrukci
Odtahové zkoušky na  betonu a  sanaci  (povrchová pevnost ,  soudržnost  vrstev )
Povrchová nasákavost  betonu
Stanovení  pevnost i  betonu Schmidtem
Stanovení  vodotěsnost i
Stat ický  modul  pružnost i
Válcová pevnost
Válcová pevnost  vážením pod vodou
Vlhkost  betonu 
Z j iš ťování  průměru a  kryt í  výztuže
Zkouška betonářské ocel i  (mez pevnost i ,  mez k luzu)
Zkoušky čerstvého betonu (zpracovate lnost ,  obsah vzduchu,  teplota ,  rozbor  čerstvého 
                                             betonu,  objemová hmotnost )
Zkoušky kameniva  (v lhkost ,  kvartování ,  sypná hmotnost ,  nasákavost ,  mezerovi tost ,  
                               odplav i te lné část ice ,  humusovi tost ,  tvarový  index ,  kř ivka zrni tost i ,  
                               ob jemová hmotnost )

Zkouška makrotextury
Zkouška odolnost i  betonu prot i  CHRL (metoda C ,  metoda A ,  metoda TZÚS)
Zkouška pevnost i  v  t laku na z lomcích
Zkouška v  tahu za  ohybu 
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