
QurP.S-U-mnm;
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 66/IARN/2014

l. Nieporvtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak murarski 490x195x200 mm

2. Numer typu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umo2liwiaj4cy ideng'fikacjp wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.11 ust.4:
Pustak murarski 490x195x200 mm

3. Pnewidziate przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania *]robu budowlanego zgodnie
z maj ec4 zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj 4 techniczn4:
Pustakmurarski 490x195x200 mm do zastosowai zewnetrznych i wewn€trznych, do murowania 6cian,
slup6w i 6cian dzialorrych zgodnie ze stosowanq zhrrmonizowan4 specyfikacje techniczne
EN 771-3:2011 -,,Wlmagania dotycz4ce elem€nt6w murovych. Cze56 3! f,lementy murow€ z betonu
kruszydowego (z kiuszywami zwyklymi i lekkimi)"

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zashze2ony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
$ymagany zgodnie z art.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp, z o.o. - Nieciecza 199 - 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 2 - 33-102 Tarn6w, ul. Mroina 18

5. W stosoMych pnlpadkach nazwa i a&es kontaktowy upowazionego pizedstawiciela, Ll6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okre$lone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i wery4ikacji staloSci wla6ciwoSci u4tkowych wlrobu budowlan€go oke6lone
\a zalqczniL:u V:
System 4

7. W pzlpadLu deklaracji wlasciwosci uzltkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego obj€tego norm4
zhamonizowan4:
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wla6ciwo6ci u44kowych dotycz4cej wyobu budowlanego, dla k6rego uldana
zostala euopejska ocena technicma:
Nie dot] cr)

9. Deklarowane wlasciwosci uzf4kowe:

Zasadnicze charaktervstvki WaJciwosci utytkowe Zharmonizowana
specylikacja techniczna

Dopuszczalne odchylki Dlugos6, szerokos6, $ysokos6: + 3 mm /- 5 mm EN 7?1-3:2011

Wltrzlmalosi na Sciskanie 7,8 N/rnm' (r do powierzch kladzenia) (kategoria II) EN 771-3:2011

StabilnoSd wymiar6w:
rczsz€rzalnosd pod wpb'wem
wilgoci

WUN EN 771-3:2011



W),trz,,r1lalo66 na scinanie
sporny Wartos6 ustalona 0,1 5 N/mm'? EN 771-3 :201 I, zataczik C

W),trzlrralos6 spoiny przy
zglDanlu

WUN EN 771-3:2011

Reakcjana ogiei KlasaAl EN 771-3:2011

Absorpcja wody 7,6 Elttzs EN 771 -3:201 I

Przepuszczalnosa pary wodnej wttN EN 771 -3:20 I 1

Izolacyjnos6 od bezpolrednich
dzwiek6w powietrznych

G€stosa brutto: 2125 kg/m3
Grubosd Scianek zewnetralych: 18,0 lnm
U&ial drEzefi: 58 %
Odchylenie plaskogci: 0,I mm
wlniary, odchylki \a),niaxowe: 490x195t00 nm, Dl

EN 771-3:20 I 1

Op6r cieplny: ekwiwalenhy
wsp6lcz,,rmik przewodzenia
ciepla

wltN EN 771-3:201I

Trwalosd: odpomo66 na
zaniaz2nie-oalnrazanie Brak uszkodzen po 50 cykiach EN 771-3:2011

Substancj€ nieb€zpi€czne Nie wygtppuja EN 7?l-3:2011

10. Wla6civ,,o6ci u44kowe wyrobu okreilone w pkt. I i 2, zgodne z deklarowan),ni wlaiciwosciarni
uz]tkow)'mi w Pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wlaiciwosci uittkowych wydana zostaje na lryl4czne odpowiedzialnos6
producedta okreslonego w pkt. 4.

W imieniuproducenta podpisa(a):
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