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Niepowlarzalny kod ident]'fikacyjny rypu w]'robu:
Plyta brukowa gr, 8 cm COLOR MX

Rodzaj typ lub seria umozliwiaj4ca identyfikacjp wyrobu:
Nazwa handlowa, kolor i dane id€ntyfikacyjne umieszczone sq na etykiecie $yrobu.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowanic:
Pb'ta brukowa gr. E cm t]"! typu COLOR-MIX (powstala w wFiku pol4cz€tria kilku kolor6w
podstaworych dajecych specjalne efekty przebarwiei) do zastosowai zewn9trrrych, do rrykofczenia
dr6g przeznaczonych dla ruchu pieszego i lekkiego kolordego (samochody do 3,5 T)zgodnie ze
stosowana zharmodzowan4 spec]'likacj4 techniczn4 f,N 1339:2003 -,,Betonowe pbt brukowe.
Wymagania i metody badafi',

Producenti
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieci€cra 199 - JJ-240 Zaboo
Zaklad produkcyjny nr 2 -33-102 Tarn6w, ul. Mroina 18

System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uztytkowych:
System 4

Norma zhamon izowana:
EN 1339:2003 -,,Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badaf,'

Deklarowane wlasciwosci uzltkowe:7.

1.

5.

L

2.

1.

Zasadnicze chsrakt€rystyki wlssciwosci urytkowe Zhsrmonizowana
specyfi kacja tecnniczna

Dopuszczalne od€hylki l}miarowe Dlugoso,sze.okosa:+2mn

EN 1339:2003
EN 1339:2003/ACi2006

Makslralne r6aice migdzy przek4tn)mi Maksymalna r6zf ca: + 2 mrn

KlasaAl

Odpornosi na dzialanie ognia
NPD

Fmisja azbesru Brak zawarto6ci azbestu

W),tr4 maloiC na zginanie Wytrzymalo(a charakt€rystycaa: 5,0 MPa
Mininalna ut trzymalosa: 4,0 MPa

Obci?zeni€ n;sz€z4ce Klasa 110 (11)

Nasi4kl;woii Klasa 2 (znakowanie B)



Zassdnicze chrrukterystyki WLsciwosci uzytkowe Zharnonizowsng
specyf ikrcja techniczDs

Odpomosa na scieranie Klasa 4 (Znako\aanie D

EN 1339:2003
EN I339:2003/AC:2006

Odpomosd na zamraanielrczrff a2ani€ z
udzialen soli odladzaj qcych Klasa 3 (znakowanie D)

Odpomola na poSlizg/poslizgniQcie za&owatajqra

Wsp6iczrnnik przewodnosci cieplnej NPD

TrwaloSd Zado\ralajqca

Wjroby nie zawieraj4 substancji niebezpiecmych w rozumjeniu Rozpotz4dzenla (WE) n 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia l8 grudnia2006r.

Produkt na etapie Fodukcji wfposar,onyjest w system ochrony nawierzchni Hydrostop, Perlon Mat lub
Perlon Lak przez dodanie Srodk6w hydrofobowych.

Wlasciwosci uz]tkowe okreslonego pqwyzej wlrobu sA zgodne z zestawem deklarowarych ,ir'la-gciwosci
uz)'tkowych. Niniejsza deklamcja wlasciwosci uzrtkowych liTdana zostdla zgodnie z rozpotz4dzeniem (I-rE)
ff 305/2011 na wylqczrq odpowiedzialnosd produc€nta okrcSlonego po$yzEj.

W imieniu producenta podpisal(a):
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