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DEKLARACJA WŁASCrWOSCI

U

ZYTKOWYCH

NR 5l20l3- Betonowe płyĘażurowe, dwuwarstwolye
o zor tkiej powierzchni górnej, szare t barwione o

zgodnie zzałącznikiem nr

1

Niepowtarzalny kod ident5rfikacyjny typu wyrobu:
Betonowe płrty ażurowe, dwuwarstwowe o szorstkiej powielzchni gómej, szare i
barwione - zgodnie zzaląez,likiem nr 1
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiająpy identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie zart.11 ust. 4:
Numer typu: Betonowe p ty łżurowe,dwuwarstwowe o szorstkiej powiezchni gónrej,
zare i barwione - zgodnie zzalącznikiem nr 1
1.

Element umoź:liwiająpy identyfftację: Zostal podany na oznakowaniu wyrobu na
etykiecie. Sklada się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.
3. Przeńdzianę pfiIsz producenta zarię,rz,onę zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie zmającązastosowanie ńarmonizowanąspecyfikacjątechniczrą:
Betonowe płyty łżurowepnzgznagzone dla ruchu drogowego oraz jako elementy
pokrycia dachowego

zastzeżonalanvahandlowa |vb zasfizeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenĘ wymagany zgodnie zart. 11 ust. 5
PPUH CIIYZBET Jan Łyś
34-48l Chyżne 111
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaźrrionego przedstawicielą
którego pełnomocnictwo obejmuj e zadania określone w art. 12 ust.2: Nie dotycry
urytkowych wyrobu
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
budowlanego określone w zńąszril<ltY: 4
7. W przypadku deklaracji właściwościuĄrtkowych dotycząpej wyrobu budowlanego
obj ętego normą ńarmonizowaną
Nie dotyczy
4. Nazwa producentą

(nazwa i numer idenĘfikacyjny jednostki not;fikowmej, jeśli dotyczy)

przęprowadził(-a/-o)

Nie doĘcry

(opis 7;łdań strony trzeciej, olcreślonych w zńączrltku

Y)

Nie doĘczy

i ovydńa.
(cert5ńkat

użrytkorłycĘ certyfikat zgodności zakładowej kontnoli profukcj| sp:awozdania
stdŃci właściwości

zbńńlŃliczsh-w

prąpadku)
uzytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
8. W przypadku deklaracji właściwości
którego wydana zostałaeuropejska ocęna techniczna: Nie dotyczy
zależnorściod

:1

(nazwa i numer identyfikacyjny je&lostki ds. ocerry technicznej, jeśli dotyczy)
(numer referencyjny europejskĘ oceny technicznej) na podstawie
(numer refetencyjny europejskiego dokumenfu oceny)

prząrowadził(a/_o)

._-*_-.w

..---

----

wyddGa/o)

--

systernie .__..___--__

określonych w załącmiku V) i wydd(-d-o).
zadŃ tronyJ tzeciej,
!ea,vJ,
(cęrtyfikat stdości właściwościuzytkowycĘ oertyfikat zgodności zakładowej konfio|i produkcji, sprawozdania

(opis

zaleźrrościod przypadku)

z

badal/obliczeń

-

w

uąrtkowe
9. Deklarowane właściwości
Właściwości
użytkowe ze w:zględu na zamierzone
zastosowanie

zasadnicze
charakterystyki

llVewnętzne

Zewnętrzne

(w

pomieszczeniach}

nawiezchnie
(wtercnieotmĘm}

Elementy pokryć
dachourych

Reakcja na ogień

klasa A1

x

x

Odpomość na działanie
ognia zewnętrznego

x

x

uznaje się za
zadowalającą

nawiezchnie

brak zawańości

Emisja azbestu
Wytrzymałośćna zginan ie

Obciienb

klasa 2

(om. T)

x

pkt. 5.3.7.1

i

PN-EN 1 339:20O5/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1339:2005/AC:2007
PN-EN 13llt9:2005

i

PN-EN 1 339:20O5[AC:2007

pkt. 5.3.7.2

pkt. 5-3.3.1

Meba 60x40x10
tcml

x

Ksztdt itrymiary

klasa3(ozn.R)

x

Maksymalne różnice

klasa 3(ozn.L)

x

Meba 60x40x8
lcrnl

przekątnyń

Odpomość na
n ięcie

Wspołczynnik
przewodności cieplnej

x

zadowalająca

poślizglpoślizg

Alo*tv- 1,56W(mlO

x

x

x

zado\firalająca

x

Zewzględu na

rvytrzymałość

Trwabść

PN-EN 1339:2005

pFł.4.2

70 ( ozn.7}

niszczące

zharmonizowana
specyfikacia
techniczna

Odpomości na

poślżg/

poślizgniecie
Odpomość na

warunki

aEnosfervczne

Odpornośćna ścieranie

zadowalająca

x

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

x

klasa 4 (ozn. l)

x

X - nie stosuie się

PN-EN 1339:2005
pkt. 5.3.6

i

PN-EN 1 339:2005lAC:2007
PN-EN 1339:2005
pkt. 5.2

i

PN-EN 1 339:2fi)5/AC :2aa7
PN-EN 1339:2005

i PN-EN

pkt. 5.2

339:2005lAC:2007
PN-EN 1339:2fi)5
1

pkt. 5.3.5.1

i

PN-EN 1 339:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2fi)5IAC.2Oa7
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005[AC:2OO7

pkt. 5.3.8

pkt. 5.3.3.3
pkt. 5.3.5.3
pkt. 5.3.2
pkt. 5.3.4

W prąpadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja
techniczną wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy

l0. Właściwościużytkowe wyrobu określonego w pł1
uZytkowymi deklarowanymi wpkt 9.

l i 2 są zgodne

z włŃciwościami
,r

Niniej sza deklaracja właściwościuzytkowych wydana zostaje na wyłąc znąodpowiedzialn Sc
PPUff ,,CHyEBET,,
producenta okreŚlonego w pkt 4.

JłN Łvś

W imieniu producenta podpisał(-a):
tel.

Chyzne dn. 01.07.2013

r.

ZAŁĄCZNIK NR

1

Do DEKLARACLI WŁAŚclwoŚcl

użyrroWYCH

nr 5/2013

lp.
1.

2-

Rodzaj płIrty

MEBA

Wymiary
elementów

grub

[mmI

[mmI
100
B0

600x400

PPU";

ość

,.ą

,TYftsET"

34-48l CHyZNE 111

!el.(O- 18) 26 31

93

,

r

511

Chyzne dn. 1.07.2013 r.
Data i miejsce wystawienia
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lmię i Nazwisko ora podpiśosoby upoważnionej

