
DEKLARACJA WLASCIWOSC I U i'Y TKOWYCH

Nr 1-2014/PB/SN

l.Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu
wyrobu: PB/4MPa/SN

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiajqcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art,1 1 ust. 4: Na identyfftacjp wyrobu skladajq sip nastppuj4ce informacje zawarte
na etykiecie wyrobu (oznakowanie CE): rodzaj elementu, klasa wytrzymaloSci, wymiary, ksztalJ, data produkcji,

3, Zamietzone zastosowanie lub zastosowania: Element murowy z betonu'kruszywowego
z dr4Zeniami pionowymi przeznaczony do zastosowania jako element samonoSny w ustrojach budowlanych
zgodnie z normami i instrukcjami obowi4zuj4cymi w budownictwie.

4. Nazwa i aares tontJt<mwy producenta: Przedsipbiorstwo Produkcji Beton6w PREFBET
sp. z o.o. ul. Kolejow^17,18-4ll Sniadowo

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaZnionego
przedstawiciela: Nie dotyczy

6. System'lub'syst€my oceny i weryfikacji System 4kat2 wg. PN-EN 771-3 dla
stalodci wyrobu budowlanego: wszystkich zasadnicrych charakterystyk

7. Wyr6b budowlany objEty zharmonizowan4
normzu Dla element6w murowych wykonano wstgpne

badania typu, dokonano oceny zgodno5ci w systemie 4

8. Wyr6b budowlany objpty Europejsk4
Ocen4Technicznq Nie dotyczy

9. Deklarowane wla3ciwoSci

Zas adnicze charakterystyki Wa$ciwoSci uZytkowe Zharmonizowana specyfikacj a

techniczna

Wymiary
Dlueofi 50Omm

PN-EN 771-3:2011

SzerokoS6 20Omm
Wvsokodi 20Omm

Tolerancje wymiarowe
Dlugo$i
Szeroko56
WysokoS6

kat. Dl
+3mm. -5mm
+3mm. -5mm
+3mm. -5mm

Ksztalt i budowa
Zgodny z rysunkiem podanym na
oznakowaniu CE

WytrzymaloSi na
iciskanie- dla
rdzeria noSnego

[N/mm2],
Katesoria I

nofmowa
wvtrzymaloS6 4N/mm2

kierunek badania
Prostopadty do powierzchni
ulo2enia

Stabilnodi wymiarowa (wafiodi
skurczu ood wplvwem wileoci) WI.]N
Wytrzymalo66 spoiny na Scinanie przy
zastosowaniu zapr aw y zwyklei 0.15 N/mm'

EN 771-3:2011; (wart. ustalona wg
PN-EN 9 9 8 -2 :20 12 zal.C\

Reakcja na ogiefi WUN PN-EN 771-3:2011

Absomcia wody < 8.0 e/(m2 * s) PN-EN 77I-3t2011



Izolacyjnofi od
bezpoSrednich
dZwiEk6w
powietrznych
(w zastosowaniu
koricowvm)

Srednia ggstoSi
netto 2100kg/ms (AIVo)

PN-EN 77I-3:2011

Ksztalt i budowa
Wymiary i
odchylki

Jak wyircj

Op6r cieplny-deklarowana wartoS6
oporu cieplnego (wartoSi ustalona) Nie dotyczy

Trwalo5d -odpornoSi na
zamra2anielodmra?anie

Mrozoodporny na poziomie 10
cykli

Substancje niebezpieczne Brak

t

10. WtaSciwoSci uzytkowe wyrobu okreSlone w pkt 1 i2, zgodnie z deklarowanymi
wlaSciwoSciami uZytkowymi w pkt 9.
Deklaracja wla$ciwoSci uZytkowych wystawiana jest na wyl4czn4odpowiedzialnoS6 producenta
okre5lonego w pkt. 4.

Podpisano w imieniu producenta przez2

Sniadowo 08.04.2014


