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1. Niepoxdarzalny kod identyfikacyjny typu wlrobu:
Kr€g

2. Numer qpu, padii lub serii lubjakikolwiek inny element umo2liwiaj4cy identl'Iikacjp wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.l I ust.4 (Patrz IderMkacja oaaczen el€me u):
Kreg (rodzaj) - (oznaczenie) ($Tmiar)-(rrTkof czenie)

3. Przewidziane pzez producenta zamiezone zastosowanie lub zastosowania w)Tobu budowlanego zgodnie
z maj 4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacjq technicznq:
Kr€g jako pr€fabrykowany element betonory studzien€k niewlazo{Tch oraz studzienek wlazo*ych,
Zastosowaniem elementu jest umoiliwieni€ dost€pu i wentylo\vanie system6w odwadniaj4cych i
kanalizacyjnych, slui4cych do odprowadzania, w spos6b grawilacyjny, Sciek6w, w6d opadowych i
wody powierzchniitwej zgodni€ ze stosowanq zharmonizowanq specyfikacjq techniczna DN 1917
,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojon€go wl6knem stalo$ym i
ielbetowe". Sludzienki sA montowane w obszarach ruchu kolowego i,4ub pieszego.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrze2ony znak towarcwy omz adres kontakto\iy producenta,
wymagany zgodnie z ar1.1 i ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. -Ni€ciecza 199 -33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 2 - 33-102 Tarn6w, ul. Mroina 18

5. W stosoMych przlpadkach nazwa i adres kontakowy upowainionego przedstawiciela, kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okeilone w afi.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny iweryfikacji stalo{ci wlasciwosci uz}tlowych w}robu budowlanego okeslone
w zal4czniku V:
Syst€m 4

7. W przypadku deklaracji wla(ciwo6ci u44kowych dotyczqcej wyrobu budowlanego obj€tego nom4
zharmonizowan4:
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wlaiciwo6ci u4tko$ych dotyczqcej w).robu budowlanego, dla kt6rego $ydana
zostala europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uz\4kowe:

Zasadnicze
charaktervstvki wlascirlosci uzytkowe Zharmonizowana

sDecvlikacia t€chniczna
Srednica co naimniei600 mm EN 1917:2002

Wlarzlmalos6 Wytrrymalosd belonu - min 40 MPa
Klasa betonu C 35/45 EN 1917:2002



Wltrz\rnalo6( na zedatanie kresow - klasa .10
NasiakliwoSi Nasiakliwos6 betonu max 5 % EN 1917:2002

NosnoSC
zainstalowanych
stopni zl^z o*ych

Ugiecie < 5 nm dla stopni pojedynczych pod obci4zeniem 2 kN,
z ugi€ciem Awalym S I mm
UgiQcie < l0 nm dla stopni podw6jnych pod obcia2eniem 2 kN,
z ugieciem lrwabm < 2 mm
OdpomoSd na Dozioma sile rwrvwaiaca 5 kN

EN 1917:2002

Brak przecieku na elemenci€ lub pol4czeniu w trakcie badania
hydrcstatycznego w czasie 15 minut przy cisnieniu
wewrctrznvn 50 kPa f0.5 bar)

EN 1917:2002

Trwalos6 Odpowiednia dlanomalnvch wanrnk6w uintkowania EN l9l7:2002

tikacia omaczei elementow 2
todai \[yntar

2. zelbetowy
1, KF
2. KU
3. KUZ

1 .800 /250
2 .800 /500
3. 800n000
4. 1000/250
5. 1000/500
6. 1000/750
7. 1000/1000
8. 1200t250
9. 1200/500
10.1200/750
11.1200/1000

1. bez stopni
2. S ze stopniami
3. SN ze stopniami nierdzem).mi
4. D ze szczeblami powlekan),mi

1 0. Wa(ciwoSci uzltkowe wlrobu okre6lone w pL1. 1 i 2 s4 zgodne z wla-(ciwoSciami u2ytkowymi
deklarowarlmi w pld. 9.
Niniejsza deklaracja wlaSciwosci ui1'tkonych wydana zostaje na wyl4czn4 odpowiedzialnoS6
producenta okreSlonego w pkt. 4.

W imienip producenta podpisal(a):

LukaszLechowicz Kierownik Laboratorium, PelnomocnikZKP
' na .qko .  sdoqF \o ,
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