DEKLARACJA WŁASCrWOSCI
NR

U
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612013- Betonowe płyty brukowe,

dwuwarstwowe o zorstkiej powierzchni górnej,
szare i barwione - zgodnie z załącznikiem nr 1"
Niepowtarzalny kod identlrfikacyjny typu wyrobu:
Betonowe płty brukowe, dwuwarstwowe o szorstkiej powierzchni gónrej, szere i
barwione - zgodnie z złłącznikiem nr 1
2. Numer typrł partii lub serii tub jakikolwiek inny element umoZliwiająpy identyfikucję
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numertypu: Betonowe pĘtv brukowe, dwuwarstwowe o szorstkiej powienchni gónrej,
szare i barrione - zgodnie zzałąunikiem nr 1
Element umozliwiająpy identyfikację: 7nstał podany na oznakowaniu wyrobu na
etykiecie. kłada się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.
3. Przewidziane plzęz producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie zmającązastosowanie ńarmonizowaną pe yfikacjątechniczną
Betonowe płyty brukowe przeznagzone dla rnchu drogowego oraz iako elementy
pokrycia dachowego
1.

producenĘ zasffisżotlanazwahandlowa lab zastrzężony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producentą wymagany zgodnie zart.11 ust. 5
pptJH CI{YŻBET Jan Łyś
34-481Chyżne 111
4. Nazwa

5. W stosownych pruypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaź:nionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje 7-ńariaokreślone w art. l2ust.2: Nie doĘczy
6. System lub systemy ocęny weryfikacji stałościwłŃciwościuĄćkowych wyrobu
budowlanego określone w zńryankllY: 4

i

7. W prąlpadku deklaracji właściwościuź.ytkowych dotycząpej wyrobu
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8. W przypadku deklaracji właściwości
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nie stosuie się

W pr4rpadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja
technicaną wymaganią z którymi wyrób jest zgodny: nie dotyczy
10. Wa"ściwościużytkowe wyrobu określonego w pkt 1
uzytkowymi deklarowanymi wpkt 9.

i2

sązgodne z właściwościami

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

W imieniu producenta podpisał(-a):
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