S) enurc-eer"..DEKLARAcJA wr.qScrwoScr uZyrxowycn
nr lllTARN/2015
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Plyta brukowa gr. 12 cm RUSTICAL

2.

l.

Rodzaj typ lub s€ria umozliwiaj4ca idenq/fikacjg wyrobu:
Nazwa handlowa, kolor i dane idetrtyfikacyjne umieszczone se na etyki€cie rrTrobu.

/a"lo.o\ anie lubzaslosouanie:
PMa brukowa gr. 12 cn typu RUSTICAL (powstala w wjrniku inwazyjnej obr6bki strumienio\flej
odkrlyajacej strukturg betonu) do astosowai zewnetrznych, do $rykoiczeda dnig przeztraczoaych
dla ruchu pi€szego i kolowego zgodnie ze stosowan4 zharmonizowanq specyfikacj4 techniczn4IlN
t339;2003 -,,Betonow€ pbty brukowe. Wymagania i metody badaf"
Zamierzone

.1. Producent
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 -33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 2 -33-102 Tarn6w, ul. Mrorna 18

5-

System(y) oceny i weryfikacji staloici wlaiciwosci uA4kowych:

System 4

6.

Normazha.monizowana:

EN 1339:2003 -,,Betonowe p\,tJ brukowe. Wymagania i metody badaf"

7.

Deklarowane wlasciwosci uzr.tkowe:
Zas3dEicze charakterystyki

Dopuszczalne odchylki wlmiarowe

Maksymalne r6znice miedzy przekqtnyni

Odpomosa na dziatanie ognia

Emjsja abesru

W)trlmalosa

wlasciwosci uZytkowe
DlugoSa,szerokoso:+2 mm
Maksymalna r62rica: + 2 mm

NPD
Bmk zawarto(ci azbestu

na zginanie

Zharmonizowana
specyfikacia techniczna

W)arzymato$ charakterjsryczna: 5,0 M?a
Minimaina wylrzynatoSa: 4,0 MPa

Obciezenie niszcz4ce

Klasa 140 (14)

Nasi4kliwoSC

Klasa 2 (znakowanie B)

EN l139:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Zasadnicz€ chaEkterystyki

Zh$monizowana

WlaSciwosci u2ytkowe

spc€ytikscjr techniczna

I)

Odpomos6 na scieranie

Klasa 4 (Znakowanie

Odpomosd na zammzanielroznra2anie z
udzialem soti odladzajqcych

Klasa 3 (Znakowanie D)

Odpomos6 na poslizg/poslizgni9cie

Zadowalajqca

Wsp6lc4.nnik przewodnoft i cieplnej

NPD

TrwaloS6

Zadovalajqca

EN 1339:2003
EN 1339:2003/Ac:2006

Wyroby nie zawierajq substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporz4dzenia (wE)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

ff

190?/2006

hodukt na etapie produkcji wlposazony jest w syst€m ochrony nawierzohni Hydrostop, Perlon Mat lub
Perlon Lak przez dodanie Srodk6w hydrofobowych.
Wlaiciwosci uzltkowe okrcslonego po\Ilzej wlaobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uz]'tkowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwosci uz'4kowych rrJ]r'd^tt^ mst^taqodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 305D071 n \\yhczrr4odpowiedzialnos6 producentaokrcSlonegopowyzej.

W imieniu producenta podpisa(a):
Lukasz Lechowicz
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