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DEKLARACJA WŁASCIWOSfl U ŻYrKOWYCH
NR 412013- Betonowe pĘĘ ściekoweo szorstkiej
powierzchni górnej, szare i barwione - zgodnie z
załącznikiem nr 1

1.

Niepowtarzalny kod ident5fikacyjny typu wyrobu:
Betonowe płvty ściekowe o szorstkiej powiezchni gónej, szare i
zgodnie zzalącznikiem nr 1

balrione-

2. Numer łpu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyFrkację
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie zart.l1 ust. 4:
Numer typu: Betonowe płlrty ściekowe o szorstkiej powierzchni górnej, zare i barwione
zgodnie zzaĘunlkliem nr 1
ident;rfikację:
7nstał podany na oznakowaniu wyrobu na
Element umożliwiająpy
etykiecie. kłada się z nazwy wyrobu oraz daty produkcji.
3. Przewidziane ptzęz producenta zamiętzonę zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie zmająsązastosowanie ńarmonizowanąspecyfikacjątechniczrą:

-

Betonowe płty ściekowe pme;znacizone
pokrycia dachowęo

dla ruchu drogowęo oraz jako

elementy

4. NazwaproducenĘ zasfrzeżrctv,nazwahandlowa lub zastrzeżony znaktowarowy oraz adres
kontaktowy producenĘ wymagany zgodnie zaft.11 ust. 5
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5. W stosownych prz5rpadkach naffiIa i adres kontaktowy upowaźnionego przedstawicielą
którego pełnomocnictwo obejmuj e zadania określone w art. 12 lst.2: Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny

i

budowlanęgo określone w zńąsaniku

uĄrtkowych wyrobu
weryfikacji stałościwłaściwości

V:

4

7. W przypadku deklaracji właściwościuĄrtkowych dotyczącej wyrobu
obj ętego

budowlanego

nomlą ńarmonizowaną:

Nie dotyczy
(nazwa i numer identyfikacyjnyjednostki noĘfikowanej, jeśli dotyczy)

ptzęprowadził(-a{-o)

Nie dotycry

(opis zadań stony tneciej, określonych w załączniku

V)

i,vydńa.

Nie dotycry

(ceĄrfikat stdości właściwościużytkowycĘ certyfikat zgodności zakładowej kontnoli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń - w

zalężltńci od przlrpadku)

użrytkowych doĘĆzryej wyrobu budowlanego, dla
8. W przypadku deklaracji właściwości
którego wydana zostałaeuropejska ocena techniczna: Nie dotycry
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds, oceny technicmej, jeśli dotycry)
(numer refercncyjny europejskiej oceny technicmej) na podstawie
(numer referencyjny ouropejskięo dokumenfu oceny)

przeprowadził(a/+)

.-.-*----:w

SYsternie

--

,.---

-----

vydał(-d-o) ..---*-

..

.-------*-

zadń stołry trzeoĘ, ol<reślonych w załąpzniku V) i wydałGa/-o)
(oęrty*at stdości właściwościuĄltkowycĘ c rtyfikat zgodności zakładowej konnoli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń
(opis

zależności od przypadku)

-

w

9. Deklarowane właściwości
Mytkowe

Właściwości
uzytkowe ze vtizględu na zamierzone
zastosowanie

zasadnicze
charakterystyki

nawierzchnie
(w pomieszczeniach}

Zewnętrzne
nawierzchnie
(w terenie otwarĘm}

ElemenĘ pokryć

Reakcja na ogień

klasa A1

x

x

Odpornośćna dzia*anie
ognia zewnętrznego

x

x

Yllewnętrzne

dacholvych

lAfftzymabśćna
zginanie

Obciązenie niszczące
Kształt iurymiary

Odpomość na
n ięcie

pośIizglpoślizg

Wspołczynnik
przewodności cieplnej

Aro".*ry=

Ze vtzględu na

pkt. 5.3.7.1

Odporności na

1

x

wg załącznika nr

1

x

klasa 2 (ozn P)

x

zadowalająca

x

x

Odpomość na ścieranie

klasa 4 (ozn. l)

x

Maksymalne odchyłki

klasa 2 (ozn K)

x

abnosfuryczne

przekątnych

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

i

PN-EN 1 339:2005łAC;2aa7
PN-EN 1339:2005

i

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

i

PN-EN 1 339:2005lAC:2007
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2fi)5l AC:ZaO7
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005lAC:2007
PN-EN 1339:2005

pkt. 5.3.3

pkt. 5.3.6

pkt. 5.2

pkt. 5.3.5.1

i PN-EN

pkt. 5.3.8

1

339:2005/AC:2007

PN-EN 1339:2(B5

x

zadowalająca

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

Odpomość na

i

pkt. 5.3.7.2

x

x

x

ułarunki

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

pkt. 4.2

zadowalająca

poślźg/
poślżqniecie

i

uznaje się za

zadowalającą

wg załącznika nr

1,56W(mK)

x

wytrzymałość

Tnnałość

PN-EN 13:2fi)5

brak zawańości

Emisja azbestu

zharmonizowana
specyfikacia
techniczna

pkt. 5.3.3.3

i

PN-EN 1 339:2005lAC:2007
PN-EN 1339:2005

i

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

i

PN-EN 1 339:2005lAC.2Oa7
PN-EN 1339:2005

i

PN-EN 1 339:2005/AC:2007
PN-EN 1339:2(D5

i

PN-EN 1 339:2005/AG:2007

pkt. 5.3.5.3

pkt. 5.3.2

pkt. 5.3.4
pkt. 5.2.4

)( = nie stosuie się

W przypadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja
technicmą wymaganią z którymi wyrób jest zgodny: nie doĘczy
uąrtkowe wyrobu określonego w pkt 1
10. Właściwości
ufĄkowymi deklarowanymi wpld 9.

i2

sązgodne z właściwościami

Niniej sza deklaracja właściwościuzytkowych wydana zostaj e na wyłąc znąodpowi ędzialność
producenta okreŚlonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):
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Chyzne dn.

01 .07.2013 r.

Data i miejsce wystawienia

"t\

,{r;

,

ażvrrowycH
zAŁĄCaNIK NR 1 Do DEKLARACJI wł,Aśclwoścl
nr 4/2013

lp.

Rodzai
elementu

4.

[mmI
500x600x1 50
500x500x1 50

1.

2.
3.

Wymiary
elementu

płyta

ściekowa

5.
6.

Chyżne dn. 1.07.2013 r.
Data i miejsce wystawienia

300x630x160
500x500x180l
200
300x500x1.2a
400x400x130

klasa
obciążenie
vuytrzymałości
niszc7Ące
na zginanie
(oznaGzenie}
{oznaczenie}
2 (T)

14o (14)

2 (T)
2 (T)
2 (T)

1(S)

300 (30)
7a

g|

140 (14)

