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Prefabrykowane pustaki szalunkowe

elementy murowe z betonu kruszywo\ryego

-

1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2"

Prefabrykowane pustaki szalunkowe - elementy murowe z betonu kruszywowego
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z arl. 11 ust. 4:
Numer typu:
Prefabrykowane pustaki szalunkowe
Element umożliwiający identyfikację:

3"

4"

- elementy murowe

z betonu krusz5rwowego

Został podany na oznakowaniu wyrobu na etykiecie. Składa się z nazrvy wyrobu oraz daĘ
produkcji.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodniezmającązastosowaniezharmonizowanąpecyfi kacjątechniczną;,
Prefabrykowane pustaki szalunkowe - elemenĘ murowe z betonu kruszywowego do
zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji murowych - ścian,słupów i ścian
działorvych.
Nazwa producenta, zasttzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5
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5.

6"

7"

34-48l Chyżne 111
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowżnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12ttst.2: Nie doĘczy
uzytkowych wyrobu budowlanego
System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
określone w zńącznikuY: 4
uZytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego nolmą
W przypadku deklaracji właściwości
zbarmonizowaną:

Nie doĘczy
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeślidotyczy)

przeprowadził(a/-o) Nie dotyczy
(opis

i

zadń strony frzeciej, określonych w załączniku V)

wydała Nie doĘczy

(ceĄfikat stałościwłaściwościuzytkowych, ceĄfikat zgodności zakładowej kontoli produkcji, sprawozdania z badan/obliczen

-_ w

zależnościod ptzypadku)
8"

W przypadku deklaracji właściwościuZytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
wydana została europejska ocena techniczna: Nie doĘczy

którego

(nazwainumeridentyfikacyjnyjednostkids.ocenytechnicz:ej,jeślidotyczy)----- wyda(-al-o)..----..
(numer referencyjny zuropejskiej oceny technicznej) na podstawie
(numer referancyjny europejskiego dokumentu oceny)

pnepr owadził(- al -o)

.

-------.*

".---

--

system ie

zadń strony trzeciej, okeślonych w załącmiku V) i wydał(-al-o).-(ceĄfikat stałościwłaściwościużykowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badar/obliczeń - w zależnoŚci od
(opis

pr4padku)

9

"

Deklarowane właściwoś
ci użfikowe

Zasad

n

zharmonizowana
specyfikacja
tech n iczna

Właściwości
uzytkowe

icze charakterystyki

500
500
500
500

Wymiary (dług. x szer" x wys.)

x 200
x 240
x 300
x 400

x 250
x 250

[mm]
[mm]
x 250 [mm]

PN-EN 771-3:2011

x 250 lmml
Kateqoria D1
Element murowy o chropowatei strukturze
Srednie odchylenie płaskości0,3 [mm]

Odchyłki wym iarow nom inaInych
ksztalt i budowa
płaskoścpowierzchni
Kategoria

!!

Srednia wytrzymałość5 N/mm'
(I do powierzchni kładzenia)

Wytzymałoścna ściskanie
StabiInośc wymlarów:

PN-EN 771-3:2011

wiIgoci

Zaprawy ogolnego stosowania
0,1s [Ń/mm']

Wytzymałoścna ścinanie spoiny

Reakcja na ogien
S red n i

Absorpcja wody

od

bezpośrednich
dzwiękow
powietrznyeh

PN-EN T71-3:2011

NPD

PN-EN 771-3:2011

Klasa A1

PN-EN 771-3:2011

wsp csłczynnik absorpcj
c*.=

Przepu szczalnoścpary wod nej

Izolacyjnośc

:

wańośćustalona zgodnie z PN-EN 998-2:2012

wńzvmałośc spoinv lrzv zqinaniu

771-3:2011
771-3:2011
771-3:2011
771-3:2011

PN-EN 771-3:2011

NPD

rozszerzalnośc pod wpłlrwem

PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

-

i

PN-EN 771-3:2011

8 [g/m's]

PN-EN 771-3:2011

tt = 5/15

500x2O0x250 | 500x240x250 | 500x3O0x250 | 500xaOOx250

lmmlIlmmlIlmmlIlmml
zoo [kg/m3]
aoo [kg/m3]
ooo [kg/m3]
ł10% |I t10% |I t10o/o |I t10%

Gęstośćbrutto

1000 [kg/m3]

w stanie suchym:

Grubośćścianek

- 35,5 [mm]
01o/o I 66%

PN-EN 771-3:2011

32,5

zewnętrznvch:

58o/o l

udział drążen:
Wymiary,odchyłki
wymiarowe

l

73o/o

Jak wyżej

cieplne - ekwiwalentny
Właściwości
wspołczynn ik pzewodzen ia ciepła
Trwałośc

Dla P = 50% Aro.u.ty =1,11 [WmĘ
Dla P = 90 7o Arou'.r'=1 ,30 MV/mĘ

PN-EN 771-3:2011

50 cvkli

PN-EN 771-3:2011
PN-EN 771-3:2011

NPD

substancie niebezpieczne

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, zktórymiwyrób jest zgodny: nie dotyczy
10.

uzytkowe wyrobu ołreślonegow pkt I i 2 sązgodne z właściwościami
uZytkowymr
Właściwości
deklarowanymi w pkt 9.

Niniej sza deklaracja właściwości
ltż>Ąkowych wydana zostaje na wyłąc zną odpowtedzialność producenta
określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a)

:
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r.

Data i miejsce wystawienia
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