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1. Niepoh'tarzalny kod identl.fikacyjny tlpu wyrobu:
Pustak fundamentony Alfa 495x240r250 rtrd

2. Numer twu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umo2liwiajqcy idenqdkacjp wFobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.l1 ust.4:
Pustak fundamento\rT Alfa 495t40x250 mm

3. Przewidziane przez producenta zamieftone zastosowani€ lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z maj qcq zastosowanie zhannonizowan4 specyfikacje tecbnicmq:
Pustak fundamentowy AIfa 495x240x250 mm do zastosowai zewnttrznych i wewnptEnych, do
murowania 6cian fundamentowych i Scian piwnic zgodnie ze stosowan4 zharmonizowanq specyfikacjq
techniczn4 EN 771-3:2011 -,,Wymagania dotyczace element6w murowych. CzeS6 3: Elementy
murowe z betonu kruszlwowego (z kruszFvami z*Tklymi i lekkimi)"

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producent4
wymagany zgodnig z art.l 1 ust.5:
Bruk-Bet Sp. . o.o. - Nieciecza 199 - 33-240 Zabtro
Zaklad produkcyjny dr 2 -33-102 Tarn6w, ul. Mroina 18

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakto\ry upowarinionego przedstawiciela, kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okrcSlon€ w afi.12 ust.2:
Ni€ dotyczy

6. System lub systemy oceny i wery{ikacji stalosci wlasciwo6ci u4tko\aych *1robu budowlanego okreslone
w zal4cmiku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wlaiciwodci u2ltkowych dotycz4cej w].robu budowlanego obj€tego normq
zhamonizowan4:
Nie doqczy

8. W pz)?adku deklaracji wla6ciwo6ci u4.tkowych dotycz4cej wlrobu budowlanego, dla k6rego wydana
zostala eurcpej5ka ocena technicz|a:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwoici uil4kowe:

Zasadnicze charakterystyki wlasciwoSci uzytkow€ Zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

Dopuszczalne odchylki DlugoSa. szeroko{C. w)soko36: l l rnm -5nm EN 771-3:201I

Wytrzymalosf na Sciskanie I 5,0 N/mm'? (f do powiezchni kladzenia) (kateeoria [) EN 771-3:201I

Stabi1m66 \,vymiar6w:
rozszerzalnod6 pod \i?bv/€m
wilgoci

WUN EN 771-3:20 I I



Wlarzynalosf na Scinanie
spomy Wartos6 ustalona 0, 15 N/mn'? EN 77 1-3 :201 I, zalacaik C

W),trzymato56 spoiny przy
zgmamu W1JN EN 771-3:2011

Reakcja na osieir KlasaAl EN 771-3:20 I I

Absorpcja wody t,o g/m'?s EN 771-3:2011

PrzepuszczalrcS6 pary wodnej WUN EN 771-3:2011

Izolacyjnos6 od bezpo&ednich
dzwi€k6w powietrznych

GQstoS6 brutto: 2035 kg/m3
Crubosd scianek zetmQtraych: 35,5 rnm
Udzial &42efi 30 o/o

Odchylenie plaskosci: 0,2 n]n
Wlmiary, odchylki wymiarower 495r40x250 mm, Dl

EN 771-3:2011

Op6r ci€plny: elwiwalentny
wsp6lc4lrnik prz€wodzenia
ciepla

WIJN EN 771-3:20 1 1

Trwaloia: odpomosd na
zammzanie-odmrazanie Brak uszkodzei po 50 cyklach EN 771-3:2011

Substancje niebezpiecae Nie wystepujq EN 771-3:2011

10. Walciwo6ci uz]'tkowe rvt'robu oke6lone vr' pL1. I i 2, zgodne z deklarowan)'rni wlaSciwoiciami
u2Ykowymi w pL1. 9.
Nidiejsza deklaracja wlaicirrogci ui,Ttko\rTch wydana zostaje na wylqcz[q odpowi€dzialnosd
producent| okre.ilonego w pkt. 4.
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