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DEKLARACJA WŁAS CIWO SCI a ZYTKOWYCH
NR

312013- Betonowe płyty brukowe,
dwuwarstwowe o szorstkiej powierzchni górnej,

zare i barwione - zgodnie z załącznikiem nr

1

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:
Betonowe płyty brukowe, dwuwarstwowe o szorstkiej powierzchni górnej, szare i
barwione - zgodnie zzałącznikiem nr 1
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. l1 ust. 4:
Numer typu: Betonowe ph.ty brukoweo dwuwarstwowe o szorstkiej powiezchni górnej,
zare i barwione - zgodnie zzałącznikiem nr 1
Element umożliwiająpy identyfikację: Został podany na oznakowaniu wyrobu na
etykiecie. Sklada się z nazwy wyrobu orazllaĘ produkcji.
3. Przeńdziane Wez producenta zarięrzonę zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie zmającązastosowanie ńarmonizowanąspecyfikacjątechniczną
1.

Betonowe płyty brukowe plzeznaczone
pokrycia dachowego
4. Nazwa

dla ruchu drogowego oraz jako

elementy

producenĘ zxt,zeżonanazwahandlowa lub zastzeżony znaktowarowy oraz adres

kontaktowy producenĘ wymagany zgodnie zart. 11 ust. 5
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5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowazrrionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuj ę zadańa określone w art. 12 ust.2: Nie dotyczy
uĄrtkowych wyrobu
6. System lub systemy oceny i weryfftacji stałościwłaściwości
budowlanego określone w zńryznikllY: 4
7. W przypadku deklaracji właściwościuĄrtkowych dotyczącej wyrobu budowlanego
obj ętego normą ńarmonizowaną:
Nie dotycry
(nazwa i numer ident5rfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

Nie doĘcry

przęprowadził(-a/-o)

(opis zadństrony trueciej, określonych w załączniku V)

Nie doĘcay

i uvydała ,

(cert;rfikat stdościwłaściwościużrytkowycĘ cert5ńkat zgodności zakładowej korrtnoli
zalezności od przypadku)

podukcji, sprawozdania zbńańloblicz.eń-w

uzytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
8. W prrypadku deklaracji właściwości
którego wydana zostałaeuropejska ocena techniczna: Nie dotycry
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy)
(numer referencyjny europejskĘ oceny technicznej) na podstawie
(numer refęrcncyjny europ jskiego dokumentu oceny)
przeprow adzjł(-a{-o) -----------. w systemie

..---

---._-

wyda(-al-o)

.----

..

--

.

(opis zadń strony trzscie1, określonych w załączniku

V)

i wydał(-d-o).

(ceĘfikat stałościwłaściwościuĄrtkowych, ceĄrfikat zgodnorści zakładowej kontroli produkcji, sprawożdania z badan/obliczęil
zalężnościod pruTlpadku)

-

w

uzytkowe
9. Deklarowane właściwości
Właściwości
użytkowe ze względu na zamierzone
zastosowanie

zasadnicze
charakterystyki

Wewnętrzne

Reakcja na ogień

nawiezchnie

ElemenĘ pokryó

(w pomieszczeniach)

Zewnętrzne
nawierzchnie
(w terenie otwartym)

klasa A1

x

x

Odpomość na działanie
ognia zewnętrznego

x

\Alytrzymałośćna

Obcią7enie niszczące

wg załącznika nr

Maksymalne różnice
Odpornośćna
n ięcie

Wspołczynnik
przewodności cieplnej

x

x

zadowalająca

x

warunki

affnosferyczne

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

x

klasa 4 (ozn. l)

x

Odpornośćna ścieranie
= nie

x

zadowalająca

poślźg/

poślizqnięcie
Odpomość na

x
x

Odporności na

i PN-EN

339:2005/AC:2007

pkt. 5-3.7.2
1

339:2005/AG:2007

i

PN-EN 1 339:20O5IAC.2007
PN-EN 1339:2005

i

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

i

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

i

PN-EN 1 339:2fi) 5[AC:2OO7
PN-EN 1339:2005

pkt. 5.3.3

i PN-EN

Alm.av- 1,56W(mlO

Ze vlzględu na
ulytrzymałość

1

PN-EN 1339:2005

pkt. 5.2

zadowa!4ąca

poślizglpoślizg

pkt. 5.3.7.1

pkt. 5.3.6

1

kasa 3 (ozn. L)

przekątnych

[

x

klasa 2 (ozn P)

Ksztaft iwymiary

i PN-EN

pkt. 4.2

klasa 2 (ozn T)

z9lnanle

PN-EN 1339:2fi)5

PN-EN 1339:2005

brak zawańości

Emisja azbestu

Trwdośc

dachourych

uznale slę za
zadowalającą

x

zharmonizowana
specyfikacia
techniczna

pkt. 5.2

339:20ailAC:2007
PN-EN 1339:2005
1

pkt. 5.3.5.1

i

PN-EN 1 339:20O5[AC:2007
PN-EN 1339:2fi)5

i

PN-EN 1 339:20O5IAC.2007
PN-EN 1339:2005

i

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

pkt. 5.3.8

pkt. 5.3.3.4

i PN-EN

pkt. 5.3.5.3
1

339:2fi)5l AC:2OO7

PN-EN 1339:2005
pkt. 5.3.2

i

PN-EN 1 339.2005/AC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005l AC..2OO7

pkt. 5.3.4

stosuie się

W prrypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostńa specjalna dokumentacja
techniczra, wlmraganią zktóryniwyrób jest zgodny: nie dotyczy

l0. Właściwościużytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 sązgodne z właściwościami

urvtkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwościużytkowych wydana zostaje na wyłąpznąodpowiedzialność
producenta określonego w płt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a)

:
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Imię i Nazwisko oraz p

Chyzne dn.

01 .07.2013 r.

Data i miejsce wystawienia

pis osoby upowaznionej

zAŁĄczNIK NR I Do DEKIARACII WŁAśctwośclażyrrowycu
nr 3/2013

lp"

grubość

Rodzai ń/ty

[mmI

1.

cHoDNlKoWA

500x500

klasa
obciążenia
niszczącego
(oznaczenie}

50

110 (11)

60

110

7a

140 (14)

100

300 (30)

7o

14o (14)

40
40

70 (7)

(1 1)

300x1 83

clTY PARK

HoLlńND

NoSTALlT

300x234
300x300
300x363
200x1 00
178x118
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Chyżne dn. 1.07.2013 r.

Data i miejsce wystawienia

waznionej

