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Prefabrykowane bloczki betonowe
elementy murowe z betonu kruszywowego
812013 -

-

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny tlpu wyrobu:

Prefabrykowane bloczki betonowe - elemenĘ murowe z betonu krusąrwowego
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer tlpu:
Prefabrykowane bloczki betonowe - elemenĘ murowe z betonu kruszywowego
Element umożliwiający identyfikację:
Został podany na oznakowaniu wyrobu na etykiecie. Składa się z nazrvy wyrobu oraz daĘ
produkcji.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodniezmającązastosowaniezhatmonizowanąspecyf ikacjątechniczną
Prefabrykowane bloczki betonowe - elemenĘ murowe z betonu krusrywowego do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych do murowania ścian fundamentowych i ścianpiwnic
Nazwa producenta, zastrzeżona nazvła handlowa hlb zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5
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6.

7.

34-48l Chyżne 111
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowźnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2: Nie doĘcry
użytkowych wyrobu budowlanego
System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
określone w załączniklY: 4
użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego nolmą
W przypadku deklaracji właściwości
zharmonizowaną
Nie doĘczy
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeślidoĘczy)

przeprowadził(-a1-o) Nie doĘczy
(opis

i

zadń strony trzeciej, określonych w załączniku V)

wydała Nie dotyczy

(ceĄfikat stałościwłaściwości
użytkowych, ceĄfikat zgodnościzakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczń
zaleź,nościod przypadku)

8. W przypadku deklaracji właściwościużytkowych dotyczącej wyrobu
wydana została europejska ocena techniczna: Nie

doĘczy

(nazwa i numer idenĘfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotycry)
(numer referencyjny zuropejskiej oceny technicanej) na podstawie
(numer referencyjny zuropejskiego dokumentu ocany)

przeprowadził(a/-o)

.-------.w

..---

-----

wydał(a/-o)

..----

-

w

budowlanego, dla którego

..

--

systemie

(opis zadan strony trzeciej, określonych w załączniku V) i wydał(a/-o) -

(certyfikat stałościwłaściwościuzykowych, cerĘfikat zgodności zak|adowej kontroli produkcji, sprawozdania z badarVobliczeń

pr4padku)

-

w zależnościod

9.

Deklarowane właściwoś
ct lńfikowe

Zasad

n

Kategoria D1

Element w ksźałcieprostopadłościanuo płaskich
powierzchniach i budowie zwartei

kształt i budowa

płaskoścpowierzchni

Srednie odchylenie płaskości0,3 [mm]

kateqoria

Srednla wytrzymałość 20 N/mm'
(I do powierzchni kładzenia)

Stabilnośćwyrniarów:

nos;ff'

PN-EN 771-3:2011

NPD

Wpływem

PN-EN 771-3:2011

Zaprawy ogolnego stosowania
0,1s [Ń/mm']

Wytzymałoścna ścinanie spoiny

-

PN-EN 771-3:2011

wartośćustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2012

wytzymałoścspoiny przy zqinan|u

NPD

Reakcja na ogień

PN-EN 771-3:2011
PN-EN

Klasa A1
S red n i

Absorpcja wody

wsp clłczynnik absorpcj

c*..

Przepu szczalnośćpary wod nei

=

i

Gęstośćbrutto w stanie suchym

: 22OO [kg/m3]

77 1-3:2011

PN-EN 771-3:2011

2,4 [g/m's]

PN-EN 771-3:2011

p = 30/100

lzolacyjnośc od bezpośred nich
dzwięków powietrznych

PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-3:2011

!l

Wytrzymałoścna ściskanie

!

specyfikacja
tech n iczna
PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-3:2011

380 x 240 x 120 lmml

Wymiarv (dłuq. x szer. x wvs.)
odchvłki wvm larów nom inaInvch

rozszerza

zharmonizowana

Właściwości
użytkowe

icze charakterysty ki

t

10 %

PN-EN 771-3:2011

Wymiary i odchyłki wymiarowe: jak wyzej

Właściwościcieplne - ekwiwalentny
wspołczynn ik pzewodzen ia ciepła

DIa P = 50o/o Aro"uay =1,24 MV/mKl
DIa P = 90 % Aroruav =1, 2llv/mlŃ

Trwałość
n iebezpieczne

50 cykli

NPD

Su bsta ncie

PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-3:2011

W przypadku gdy na podstawie

art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, zklórymiwyrób jest zgodny: nie dotyczy
10.

Właściwości
użlkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami
użytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości
uzytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Chyzne dn"

01 .07

"2013

r.

Data i miejsce wystawienia

:

tel, (0- 18) żó 3 1

NlP 735-

Imię i Nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej

