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1. Niepowtarzalny kod idenry{ikacyjny typu ryrobu:
Plyta bruko*a gr. 8 cm COLOR MD(

2. Rodzaj b'p lub seria umozliwiaj4ca identyfrkacjg wyrobu:
Nazwa bandlowa, kolor i dan€ identyfikacyjne umieszczone s4 na etykiecie sTrobu,

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanre:
Pbta brukowa gr.8 cm 6Tu 6"u COLOR-MIX (powstata w FTniku pol4czenia kilku kolor6w
podstawoirych daj4cycb specjalne efekty przebarwi€f) do zastosowaf zewnQtrznych, do wykofczenia
dr6g przeznaczonych dla ruchu piesz€go i lekkiego kolowego (samochody do 3,5 T)zgodnie ze
stosowanq zharmonizowanq sp€cyfikacja techtriczna EN 1339:2003 -,,Betonowe plyty brukowe.
Wymagania i metody badaf,'

4. Producent:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza, 199 - 33-240 Z^bno
Zaklad produkcyiny trr 5 - 37-127 Knemienica 3 C

5. Systemo) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci Mltkowych:
Svstem 4

6. Nomazharmonizowana:
EN 1339;2003 -,,Betonowe plyry brukowe. Wymagania i metody badaf',

7. Deklarowane wlasci\'r'osci uzttkowe:

Zasadnicre charakterystyki Wasciwosci uiltkowe Zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

Doprszczalne odchylki w) miaro$e Dt!goi6, szerokosf: + 2 nm

EN l139:2003
EN I 33 9:2003/AC:2006

Maksymalrc r6ai€e niedzy prz€k4tnlmi Maksymalna r6rnica: + 2 mrn

Reakcja na oeien

Odpomo6d na dzialanie ognia
NPD

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu

W/azymalosi Da zginanie
w)'trzynalosa charaiderystycaa: 5,0 MPa
Minimalna wytrzpalo36: 4.0 MPa

Obciqzenie niszczqce Klasa I l0 (11)

Nasi4kliwoii Klasa 2 (Znakowanie B)



Zasadnicze charakterystyki W.Sciworici utytkowe Zharnonizowana
sp€cyf ikscja techniczna

Odpomo36 .a scieranie Klasa 4 (znakowanie D

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

Odpomosa na zanmzanielronrara ez
udzialem soli odladzajqcych Klasa 3 (Znakowanie D)

Odpomo66 na poslizg/po6lizgnilcie Zadowat^jqca.

Wspa'lczllrik przewodnosci cieplnej NPD

Trwalo{6 zadow,'tzj4c^

WFoby nie zawieraj4 substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporzqdzenia (WE) ff 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

hodukt na etapie produkcji wyposazonyjest w system ochrony nawiezchni Hydrostop, Perlon Mar lub
Perlon Lak pzez dodanie Srodk6w hydrofobowych.

Wa<ciwosci uit4kowe okrcSlonego po\ryzej wlrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlaiciwosci
uzt4kowych. Niniejsza deklaracja wlaiciwosci u4.tkowych wydana zost^la zgodnle z roqotz4dzeniem (JE)
n 305/2011 na \ryl4cznA odpowiedzialnos6 producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisa(a):
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