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DEKLARACJA WŁAŚCrWOŚCI

U

ŻVIKOWYCH

NR 2l20I3- Betonowe krawężniki i obrzeża,

dwuwarstwowe o zorstkiej powierzchni górnejo
zare i barwione - zgodnie z załącznikiem nr 1
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowe krawężniki iobm.eżardwuwarstworve o szorstkiej powielzchni gómej, szare i
balvione - zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer typu: Betonowe krawężniki iobrzeża, dwuwarstwowe o szorstkiej powienchni
górnej, zare i baIvione - zgodnie zzałącznińem nr 1
identyfikacj ę: 7,ostal podany na oznakowaniu wyrobu na
umożliwiająpy
Element
etykiecie. Składa się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.
3. Przeńdzianę pfizez producenta zarniętzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie zmajryązastosowanie ńarmońzowanąspecyfikacjątechniczną:
Betonowe krawężniki i obtzeża ptzeznacizone do stosowania jako elementy nawieIzchni
drogowych oraz pokryć dachowych
1.

producenĘ zastrueżonanazwahandlowa lub zastzeżony maktowarowy oraz adres
kontaktowy producenĘ wymagany zgodnie zart.11 ust. 5
PP[]H CITYZBET Jan Łyś
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'W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawicielą
5.
którego pełnomocnictwo obejmuj e zadańaokreślone w art. 12 ust.2: Nie dotyczy
4. Nazwa

6. System lub systemy oceny

i

uĄńkowych wyrobu
weryfikacji stałościwłaściwości
budowlanego określone w załącmikuV: 4

7. W prąrpadku deklaracji właściwościużytkowych dotycząpej wyrobu
obj ętego

budowlanego

normą ńarmonŁowaną

Nie dotyczy
jślidołcz,y)

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,

Nie dotycry

ptzęprowadził(-a{-o)

(opis zadaństrony fizeciej, olcreślonych w zńączrliku V)

i ouydńa

Nie dotycry

.

uzrytkovrych, certyfikat zgodności zakładowej kontnoli produkcji, sprawozdania
(certyfikat stdŃci właściworści
zależnościod pr4padku)

zbadańlŃliczń-w

8. W przypadku deklaracji włŃciwości ueytkovyych dotyćzącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana zostŃaeuropejska ocena techniczna: Nie dotyczy
(nana i numer identyfikacyjny je.dnostki ds, ocerry technicznej, jeśli dotyczy) ---_- ,wydd(alą) ..-_.., ..
(numer referencyjny europejskiej ocerry tschnicmej) na podstawie
(numer referencyjny europejskiego dokumenfu oceny)

przeprowadził(a/o)

.--.w

y tgnie

(opis aadań strony trzeciej, określonych w zdącmiku

..-----

D

i wydał(,a|-o).

(certyfikat stałościwłaściwościuĄttkowych, certyfikat zgodnoŚci zakładowej kontroli
zalemości od prżypadku)

sprawozdania zbadńlobliczeń

-

w

uąrtkowe
9. Deklarowane właściwości

WlaściwościuĄńkowe
nawierzchnie

(w oomieszczeniach)

Hasa

Reakcja na ogień
Odpornośćna działanie ognia

względu na r,amielznne za tosowanie
fuwnętrzne

Wewnętrzne

Zasalln icze cha ra kterystyki

7

nawierzchnie

Elementy pokryć
dachowych

x

x

(w terenie otwartym)

Al

x

zewnętmego

x

PN-EN |34a:2W4
pkt. 5.3.6.1
i PN-EN 13.4a:żffi4lfuC:Zffi7

PN-EN l340:2W4

uznaJe slę 7a

zadowalalącą

pkt. 5.3.6.2

i PN-EN l340:200l,l AC:?W7

PN-EN 1340:2004
pkt.4.2

brak zawartości

Emisja azbestu

zharmonizowana

specyfikacj a techni czna

i

Krawęfuik

PN-EN 1340:2aO4

pro ty,

naiazdowy

Wpzymałość

i PN-EN

klasa 2 (om. T)

skośnyi

PN-EN 1340:2004

NPD

pkt. 5.3.3.1

i PN-EN l340:2B4l AC:2W7

narofuy
Odpornośćna

x

zadowalająca

paśluglpoślizgnięcie

i

śc

creplnej

}rro*r*,n:

Z,ęwzg[ędu na
wyrzymdo^ść

Trwałość

B4a:2N4|AC:2N7

pkt. 5.3.3.1
i PN-EN l340:2ffi4l AC:2ffi7

Krawęmik

Wspołczynnik pruewodno

pkt. 5.3.3.1

PN-EN l340:20M

Obrzeire

na zginanie

PN-EN 1340:2004lAC :20f7

Odporności na

pŃlŁ9

pośli"g;rrięcie
Odporność na

warunki
afuosferyczne

Odpornośćna ścieranie

1 6W(mK)
x

x

x

zadowalająca

x

zadowalająca

x

klasa 2 {azm..B) i klasa 3 (om.D)

x

klasa 4 (ozn. I)

x

PN-EN 1340:2004
pkt.5.3.5.1

i

PN-EN l34a:2W4{AC..2W7
PN-EN 1340:2004

i

PN-EN l340:żW4l AC:2007
PN-EN 1340:2004

pkt. 5.3.7

pkt. 5.3.3.3
i PN-EN 1340:2W4l AC:}ffi7

PN-EN l340:20&t
pkt. 5.3.5.3

i PN-EN 1340:20MIAC:2W7

PN-EN 1340:20O4
pkt. 5.3.2
i PN-EN l340:2004/AC :2ffi7

PN-EN t340:2ffi4
pkt. 5.3.4

i

PN-EN l340:.20Ml AC..żOfl7

X - nie stosuie się

W przlrpadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja
technicma, wymaganiązktórymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy
l0. Właściwościużytkowe wyrobu określonego w pkt l i 2 są zgodne z właściwościami
tlzytkowymi deklarowanymi wpkt 9.
Niniej sza deklaracja właściwościuzYkowych wydana zostaj e na vlyłąc znąodpowi ędzialność
producenta okreŚlonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i Nazwisko orazpodpi
Chyzne dn. 01.07.2013 r.
Data i miejs e wystawienia

wazrionej

nAŁĄCaNIK NR

Do DEKLARACJI WŁAśclwośclażvrrowycu

1

nr 2/2013

lp.

Rodzaj
elemenfu

Wymiary
elementu
Imml

l.

1000x3OOx200

ż.

500x3OOx200
1000x300x150
500x3OOx150
1000x250x200
1000x250x150

3.

4.
5.

krawęfulk
prosty

6.
7.
8.

9.
10.

krawęż,ik
nuazdolvy
krawęfuik
skośny
krawęurik
narozIty

11.

12.
13.
14.

obrz;ężę

trawnikowe

l000x250xna
1000x220x150

1000x3a22x150
500/500x3OOx150
500x2O0x50
1000x200x60
1000x300x80
1000x250x80

fr
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tel.(0-18)2631 933,2631 963
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Chyżne dn. l.a7.2013 r.
Data i miejsce wystawienia

.ry!r.

/.q

.-.0.9P.-.5.?;J.Q.. .. jr.,.

... .....

Imię i Nazwibłęrti,raz
podpis osoby upo ważńonej

