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brukowal
dwuwarstwowa o szorstkiej powierzchni górnejo
szara i barwiona, gładka, płukana i obijana - zgodnie
zzałącznikiem nr 1

1.

112013 - Betonowa kostka

Niepowtarzalny kod idenĘtrrkacyjny typu wyrobu:
Betonowa kostka brukowa, dwuwarstwowa o szorstkiej powiezchni gómej, szara
barwiona, gladka, płukana i obiiana - zgodnie zzalącznikiem nr 1

i

2. Numer typą partii lub sęrii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie

zart.l l

ust. 4:

Numęr typu: Betonowa kostka brukowa, dwuwarstwowa o szorstkiej powiezchni gómej,
szanŁ i balviona, gladka, płukana i obijana - zgodnie zzałąunikiem nr 1

na oznakowaniu wyrobu na
etykiecie. Składa się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.
3. Przewidziane ptzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie zmającązastosowanie ńarmonizowanąspecyfikacjątechniczną:
Element umożliwiająpy ident5rfikację: 7,ostał podany

Betonowa kostka brukowa pme;frlaiclnona dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego, oraz
na pokrycia dachowe
Nazwaproducenta,zastzeżonanazwahandlowa lub zastzężony nlaktowarowy oraz adres
kontaktowy producenĘ wymagany zgodnie zart. tl ust. 5
4.

PPt H CIIYZBET Jan Łyś

34-481Chyżne 111
5. W stosownych prz5rpadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawicielą
którego pełnomocnictwo obejmujezadania określone w art. 12us1-2: Nie doĘczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwościuĄńkowych wyrobu
budowlanego określone w załączrj.ku V: 4
7. W prrypadku deklaracji właściwościuZytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego
obj ętego nonrrą ńarmonizowaną
Nie dotyczy
(nazwa i nurner identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził(-al-o)

Nie doĘczy

(opis 7adaństrony ffieciej, ol,reślonrych w zńączrtiku

V)

Nie doĘcry

i o,rydńa.

(certyfikat stdości właściworściuĄfikowycĘ certyfikat zgodności zakładowej kontnoli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń

zalehŃci odprzypadku)

-w

użrytkolvych dotyĆzącej wyrobu budowlanego, dla
8. W przypadku deklaracji właściwości
którego wydana zostałaeuropejska ocena techniczna: Nie doĘczy
(nazwa i numer ident5ńkacyjnyjednostki ds. ocoty technicmej, jeśli dotyczy) ---lvydd(-do) ..---(numer referencyjny europejskiej oceny technicanej) na podstawie ..--.

(numor referencyjny europejskicgo dokumenfu ooeny)

przeprowadził(a/-o)

.*-.------.w syst mi

-

(opis zadari stonytrzeciej, określonych w zdąpmiku V) i wydd(-do).-------(c rt5fikat stdości właściwościużytkowycĘ c rt5ńkat zgodności zaUanowej kontroli produkcji, sprawozdania

zależności od pruypadku)

z badńloblicnń,- w

9. Deklarowane właściwości
uąrtkowe

Właściwości
uzytkowe ze vfrzględu na zamiezone
zastmowanie

zasadnicze
charakterystyki

Zewnętrzne

Yllewnętrzne

nawierzchnie
{w pomieszczeniach}

(w terenie otwartym}

nawiezchnie

Elementy pokryć
dachowych

Reakcja na ogień

klasa A1

x

x

Odpomość na działanie
ognia zewnętrznego

x

x

uznaje się za
zadowalającą

zharmonizowana
specyfikacia
techniczna
PN-EN 1338:2005
pkt. 5-3.6.1

i

pkt. 5.3.6.2
i PN-EN 1338 2005lAC:2aa7
PN-EN 1338:2005

brak zawańości

Emisja azbestu
Wytrzymałośćna
rozciąganie przy

pkt. 4.2

i PN-EN 1338 2005/AC:2aO7

zgodna

x

zadowalają9a

x

PN-EN 1338:2fi)5
pkt" 5.3.3.1

i

rozłupvwaniu

Odpornośćna
poślizglpoślizg n ięcie
Wspołczynnik
przewodności cieplnej

Aro""r,y-

Zevtzględu na
urytrzymałość

x

Odpomości na
poślizg/

x

x

zadowalająca

x

1,56W(mlO

zadowalająca

x

klasa 2 (ozn B) i klasa 3 (ozn.D)

x

Odpomość na ścieranie

klasa 4 (ozn. l)

x

Dopuszczalne odchyłki

klasa 2 (ozn K)

x

Trwałość

poślżqniecie

Odporność na

warunki

afrnosfuryĘne

przekątnych

PN-EN 1338 2005/AC:2aa7
PN-EN 1338:2005

PN-EN 1338 2005lAC:2aa7
PN-EN 1338:2005

pkt. 5-3.5.1
i PN-EN 1338 2005/AC:2Oa7
PN-EN 1338:2005
pkt. 5.3.7
i PN-EN 1338 2005/AC:2Oa7
PN-EN 1338:2005
pkt. 5.3.3.3
i PN-EN 1338 2005lAC:2Oa7
PN-EN 1338:2005
pkt. 5.3.5.3
i PN-EN 1338 2005/AC:2aa7
PN-EN 1338:2005
pkt. 5.3.2
i PN-EN 1338 2005/AC:2aa7
PN-EN 1338:2005
pkt. 5.3.4
i PN-EN 1338 2005/AC:2aO7
PN-EN 1338:2005
pkt. 5.2.4
i PN-EN 1338 2005/Ac.2aa7

x - nie stosuie sie

W prz;rpadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja
techniczną wymaganią z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

l0. Właściwościużytkowe wyrobu określonego w pkt
uĄrtkowymi deklarowanymi wpkt 9.

l i 2 są zgodne

z właściwościami

Niniejsza deklaracja właściwościuzytkowych wydana zostaje na wyłączrąodpowiedzialność
producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):
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nAŁĄCaNIK NR

1

nr 1/2013

Rodzai kostki

lp.
1.

NOSTALIT koło
BEHATON

BEHATON beńazowy
BEHATON z mikrofazą
BEHATON brzegowy

12.

HoLLAND

13.

HOLLAND kostka
integracyjna z \łrypustkami
warstwy licowei

14.

slNUS

15.
16.

oLD SToNE

17.

UNlDEcoR
RoMB
SZESClol(ĄT

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

PlcASso
PlcAsSo TRoJląT
GRANlT

cLASSlco

CLASSICO koło
KRETA

27.

28.
29.
30.
31.

cEGŁA

HoLLAND

KoRso
KoRSo

Grubość
[mmI

l
l

ll

EKo-KosTKA

Wymiary
elementów
[mm1

18x88
i 1 18x1 18
1

40

NoSTALlT

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11-
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