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I. Niepowlarzalny kod idenqdlacyjny t pu wfobu:
Bloczek fundamento$y 380x120x250 mm

2. Numer q?u, paftii lub sedi lubjakikolwiek inny element umozliwiaj4cy identfikacj€ wyrobu budowlanego,
w],magany zgodnie z art.11 ust.4:
Bloczek fuDdamento{T 380x120x250 mm

3, Ptzewidziate przez producenta zamiezone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z maj 4c4 zastosowanie zhamonizowanq specyfikacj4 technicznq:
Pustak szalunkowy 380x120r50 mm do zastosowai zew[Qtrarych i wewnQtrznych, do murowania
6cian fundamentowych i Scian piwnic zgodnie ze stosowan4 zharmonizowatra speqdikacjq technicznq
EN 771-3 12011- ,,Wymagania dotyczqce element6w muro[ych. Czese 3: Elementy murowe z betonu
kruszyrowego (z krusztavami zwyklymi i lekkimi)"

4. Nazwa, zashzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz ailrcs kontakowy producenta,
$ymagany zgodnie z art.l l ust.s:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 -33-240 Zabno
Zaklad produkcyjtry nr 4 - 25-116 Kielce - ul. Sciegiennego 240

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakowy upowaznionego przedstawiciela, k6rego
pelnomocnictwo ob€jmuje zadania okeslone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloSci wla{ciwosci uzl,tkowych ryrobu budowlanego okeslone
w zal4cmiku V:
System 4

7. W prz}?adku deklaracji wla6ciwosci uzltkonych dotycz4cej wyrobu budowlanego objptego norm4
zhamonizowan4:
Nie dotyczy

8. W pr4padku deklaracj i wlasciwodci u2ykowych dotycz4cej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena lechniczna:
Ni€ dotyczy

9. Deklarowane wla6ciwo6ci u2Mkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wasciwosci utytkowe Zbarmonizowana
sp€cyfi kacja techniczna

Dopuszczalne odchylki Dlugo36, szerckosd, wysokoSa: + 3 mm/ - 5 rnm EN 771-3:2011

W),t zlmalosi na Sciskanie 20,0 N/rnm'? (I do powierz€bni kladzenia) (l<ategoda II) EN 771-3:2011

Stabilnosd \qrriar6w:
rozszezahosi pod *pl)'wem
wilgoci

WUN EN 771-3:2011



W)'trzlmalo66 na Scinanie
spoDy Wartosi ustalona 0,I 5 N/mm'1 EN 77 1-3:201 1, zalqcznik C

Wltrzymalos6 spoiny przy
zginaniu WLIN EN 771-3:2011

Reakcja na ogien Klasa Al EN ?71 -3:20 I I

Absorpcja wody o,u g/m_s EN 7?1-3:2011

Przepuszczalnos6 par.r' \a'odnej WIJN EN 771-3:201I

Izolacyjno{6 od bezposrednich
drwi€k6w powietraych

G€stoSC brutxo: 2100 kg/ml
Odchylenie plaskosci: 0,2 rllm
Wymiary, odchylki *ymiarowe: 380x120150 mm, D1

EN 771-3:2011

Op6r cieplny: ekwiwalentny
wsp6lcz)nnik przewodzenia
ciepla

WIJN EN 771-3:2011

Trwalos6i odpomos6 na
zam€Zanie-oalmrazanie Bmk uszkodzeri po 50 cyllach EN ?71'3:2011

Substatrcje niebe4ieczre Nie rlysttpujQ EN 771-3:2011

10. Wasciwo6ci u44korir'e w],robu okreslone w pkt. 1 i 2, zgodne z deklarowan],rni wladciwosciami
uzl.tkowymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaricja wla5ciwo6ci uiytko*Tch wyalsna zostaje na rrTleczn4 odpowiedzialnost
producenta okreslonego w pkt. 4.
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