
DEKLARACJA WLASCIWOSC I U ZY TKOWYCH

Nr 2-2014lA BK50012.5

l.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu: BK 500/2,5 TLMA

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiaj4cy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.1 1 ust, 4: Identyfrkacja element6w murowych z autoklawizowanego betonu
kom6rkowego (partii wyrob6w) nastppuje na podstawie informacji zawartych na etykiecie wyrobu: klasa
wytrzymaloSci, gpsto56, wymiary, ksztaft , data produkcji.

3.Zamienone zastosowanie lub zastosowania: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
kom6rkowego, kategoria I przeznaczone do zastosowania w elementach noSnych i nienoSnych we wszystkich
rodzajach budynk6w, l4cznie ze Scianami jednowarstwowymi, dwuwarstwowymi, dzialowymi, oporowymi,
piwnicznymi oraz og6lnego zastosowania poni2ej poziomu gruntu, w tym Scianamiprzeznaczonymi do ochrony
ogniowei, izolacji cieplnej, izolacji akustycznej oraz do budowy komin6w (z wyiatkiem kanal6w dymowych)

4. Nazwa i adres kontaktowy producenta: Przedsigbiorstwo Produkcji Beton6w PREFBET
sp. z o.o. ul. KolejowalT,lS-4ll Sniadowo

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaZnionego
przedstawiciela: Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryhkacji System 2+kat 1 wg. PN-EN 77L-4 dla
staloSci wyrobu budowlanego: wszystkich zasadniczych charakterystyk

7, Wyr6b budowlany objpty zharmoni owan4
normzu Instytut Ceramiki i Material6w Budowlanych-
jednostka notyfikowana Nr 1487 przeprowadzila wstppna inspekcjp zakladu i audit zakladowej kontroli
produkcji; sprawuje ci4gly nadz6r, ocent i akceptacjg zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+. Jednostka
wydala Certyfikat zakladowej kontroli produkcji Nr 1487-CPD -9lzKPrcla

8. Wyr6b budowlany objgty Europejsk4
Ocen4 Techniczn4 Nie dotyczy

Lreklarowane wlascrwoscr u we:

Zas adnrc ze charaktervstyki WaSciwoici uZytkowe Zharmorizowana specyfikacj a
techniczna

Wymiary
Dlueodi 59Omm

EN 77I-4:201I
(PN-EN 771-4:2012)

SzerokoSi 100,L20,180,200,240,290,300,
360.400.420mm

WvsokoSi 200.A0mm
Tolerancje wymiarowe
Plasko56
R6wnoleeloS6

kat. TLMA
nie dotyczy
nie dotvczy

Ksztalt i budowa
ProstopadloScian o
powierzchniach: gladkich;
z pi6rami i wpustami (WP);
z uchwvtami monta2owvmiO)

WyrzymaloS6 na
Sciskanie[N/mm2],
Kateeoria I

nofmowa
wytrzymaloSi 2.5N/mm2
kierunek badania prostopadly do powierzchni

ulo2enia. wvcietv prostonadloScian
StabilnoS6 wymiarowa (wartoSi
skurczu pod wolvwem wileoci) S 0,25mm/m
WytrzymaloS6 spoiny na Scinanie przy
zastosowaniu zapraw y zwyklej 0,L5 N/mm2

EN 77 l-4:2011; (PN-EN 771-
4:2012); (wart. ustalona wg PN-EN
998-2:2012 zal.C\



WytrzymaloSd spoiny na Scinanie przy
zastosowaniu cienkowarstwowei
zaerawv kleiowei

0.30 N/mm'z
EN 771-4:2011; (PN-EN 771-
4:2012); (wart. ustalona wg PN-EN
998-2:2012 zaLC\

WytrzymaloSi
spoiny na zginanie
w plaszczyflnie:

prostopadlej do
sooinv 0.09 N/mm'? EN 7 7 I-4:20I1 ; (PN-EN 77 1-

4:2012); (wart. ustalona wg PN-EN
1996-1-1)

r6wnoleglej do
spoinv 0.09 N/mm2

Reakcia na oeief Euroklasa A1

EN 77I-4:2011
(PN-EN 77I-4:2012)

Absorpcja wody NPD

P r zepuszczalno S 6 pary wodnej 5/10

IzolacyjnoS6 od
bezpoSrednich
dZwipk6w
powietrznych
(w zastosowaniu
koricowvm)

Srednia gpstoSi
brutto 500kg/m3 (t50)

Ksztalt i budowa
Wymiary i
odchylki

Jak wyZej

Op6r cieplny Iroary,unit - < 0,145W(m*K). 51

TrwaloSd -odporno6i na
zamra2anielodmralanie

Mrozoodporny na poziomie 15
cykli

Sub stancj e nieb ezpieczne Brak

10. wlaSciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt I i2, zgodnie z deklarowanymi
wlaSciwoSciami uZytkowymi w pkt 9.
Deklaracja wlaSciwoSci uZytkowych wystawiana jest na wylqcznqodpowiedzialnoS6 producenta
okreSlonego w pkt. 4.

Podpisano w imieniu producenta przez.

Sniadowo 13.02.2014


