DEKLARACJA WI,ASCIWOSfl UZYTKOWYCH
Nr 3-2013iTR/SN
l.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

TWrsMPa/SN

wyrobu:

2. Numertypu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiaj4cy identyfikacje w5nobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.l l ust.4:
Ne identylikecjp wyrobu skladajq sip nastppujqce informacje zawarte

na etykiecie wyrobu (oznakowanie CE): rodzaj elelentu, klasa wytrzymalo5ci, wymiary, ksztafl data produkcJi,
3. Zarnierznne zastosowanie lub zastosowania: Elementy murowe z betonu kruszyrwowego przeznaczone do
zastosowania w konstrukcjach nurowych otynkowanych i nieotynkowanych, przenoszqcych obciqZenia lub do
Scian sanonoSnych. Elementy mos{ byd stosowane dla Scian iednowarstwowych. warstwowych i 6cian oiwnic.
4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

Przedsipbiorstwo Produkcji Beton6w PREFBET
sp. z o.o. uL Kolejowa l1r l&411 Sniadowo

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaarionego
przedstawiciela:

Nie dotyczy
System 2+ kat I wg. PN-EN 771-3 dla
wszystkich zasadnicrych charakterystyk

6. System lub systemy oceny i weryfikacji
stalo6ci wyrobu

budowlanego:

o

7. Wyr6b budowlany objgty zharmonizowanq

nonnQ:
Insftut Ceramiki i Material6w Budowhnychjednostka notylikowana Nr 1487 prueprowadzila wstppna inspekcjp zakladu i audit zakladowej kontroli
produkcji; sprawuje ciqgly nadzdr, ocenQ i akceptrcjp zakladoweJ kontroli produkcji w systemie 2+. Jednostka
wydglq Certyfikat zakladoweJ kontroli produkcii Nr 1487-CPD-9U7;Kprc9',
8. Wyrdb budowlany objgty Europejsk4

Technicm4
Deklarowane wlaSciwoSci

Zasadnicze charakterystyki

Wla6ciwo6ci uZytkowe

Zharmonizowana specyfikacj a
techniczna

DtugoSC
SzerokoSC

Wymiary

Wysokofd

400mnr
240mm
200mm

Dl

Tolerancje wyrniarowe

kat.

DlugoSi

*3mm, -Smm
*3mm, -5mm
+3mm.-5mm

Szeroko$6
WvsokoSC

Ksztalt i budowa
Wytrzymatosdna
$ciskanie- dla

nonnowa
wyh:zymaloSi

rdzenia noSnego
fN/mm'z],

Kategoria

I

PN-EN 771-3:2011

Zgodny z rysunkiem podanym na
oznakowaniu CE
l5N/mm'z -rdzefl no5ny elementu

Prostopadly do powierzchni
kierunek badania

ulo2enia

StabilnoSC wymiarowa (warto6i

skurczu pod wplywem wilsoci)
WyhzymaloSd spoiny na Scinanie przy
zastosowaniu zaDrawv zwvklei

< 0,45mm/m

Reakcja na ogief

WUN

Absorpcja wody

< 8r0

EN 771-3:2011; (wart. ustalona wg
PN-EN 99 I -2 :20 12 zal.C\

0,15 N/mm'z

g(m'*

PN-EN 771-3:2011
s)

PN-EN 77I-3:2011

IzolaryjnoSC od
bezpoSrednich

dzwiEk6w
powietrznych

(w zastosowaniu

Srednia gqstoSC

I260kg/m3 (+f0%)

brutto
Ksztah i budowa

Wymiary
odchylki

i

JakwyZej

korlcowvm)
Op6r cieplny-deklarowana wartoSd
oporu cieplnego (wartoSC ustalona)

R1=2r053m2*K/W

TrwaloSd -odpornoSd na

Mrozoodporny na poziomie 10

zamrDanie/odmrazanie

cykli

Substancje niebe4lieczne

Brak

PN-EN 771-3..2011

10. W#ciwoSci uzytkowe wytobu okre$lone w pkt I i2, zgodnte z deklarowanymi
wlaSciwo5ciami uz5rtkowymi w pkt 9.
Deklaracja wlaSciwoSci uz5rtkowychwystawiana jest na wyleczneodpowiedzialnofi producenta
okreSlonego w pkt. 4.

Podpisano w imieniu produc€nti przezi

Sniadowo 15.07.2013

