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.

Niepowtarzalny kod ideno'{ikacyjny rypu wyrobu:
Plyta brukowa gr. 8 cm RUSTICAL

2.

Rodzaj typ lub seria umo2liwiaj4ca idenryfikacjg wyrobu:
Nazwa handlowa, kolor i dane idenq/fikacyjne umieszczone sq na etykiecie nTrobu.

3.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowarue:

Pbta brukowa gr. E cm typu typu RUSTICAL (powstata w wFiku inwazyjtrej obr6bki strumie owej
odkryvaj4cej strukture betonu) do zastosowaf zewn9trznych, do $ykoiczenia dr6g przeznaczonych
dla ruchu pi€sz€go i lel(ki€go kolowego (samochody do 3,5 T)zgodnie ze stosowanq zhamotrizowatra
specyfikacja technicznq EN 1339:2003 -,,Betonowe pbt brukowe. Wymagania i m€tody badaf,'

4.

Producent:

Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza I s9 - JJ-240 Za bno
Zaklad produkcyjny nr 2 -33-102 TarDi6*, ul, Mroina 18

5.

Syslem(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzyrkowych:

System

6,
7.

{

Normazharmonizowana:

fN

1339:2003 -,,Betonowe

pfty

brukowe. Wymagania i metody badai"

Deklarowane wlasciwosci uzltkowe:
Zasadnicze charakterystki

Dopuszczalne odchylki

lymiarowe

wlasciwoSci uzytkow€
DlugoSi,sz€rokoSa: +2mm

Maksynalne r6znice mi9dry przek4in),mi Ma16)malna r6znica: +2
Reakcja na osien

Odpomosi na dzialanie ognia

Zha.monizowana
sp€cyfikacjr techniuna

Klasa

lnn

Al

NPD
EN 1339:2001

Ernisja azbestu

WyhzynaloSa na zginanie
ObciE2enie niszczEc€

Nas

iqkliwo(6

Brak zawanosci azbestu

Wytr4malos6 charakerystycaa: 5,0 MPa
Minimalna F) trzynaloia: 4,0 MPa
Klasa 110 (11)
Klasa 2 (znakowdie B)

EN 1339:2003/AC:2006

Zssadricz€ chlrakterystyki
OdpomoS6 na Acieranie
Odpomo36 na zamrazani€ horriratanie z

udzialem soli odladzaj4cych

Zbarmonizowana

wlasciwosci utrtkow€
Klasa 4 (Znakowanie

specyfi kacja t€chniczna

r)

Klasa 3 (Znakowan;e D)

Odpomos6 na po6lizg/poilizgnigcie

Zado. ataj4ca

wsp6tczlnnik przewodnosci cieplnej

NPD

TMatoS6

Zadowalajqca

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

Wyroby nie zawieraj4 substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporz4dzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Euopejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
Produkt na etapie produkcji wyposazonyjest w system ochrony nawieuchni Hydrostop, Perlon Mat lub
Perlon Lak przez dodanie Srodk6w hydrofobowych.

WaSciwosci uzltkowe okreslonego Fowyzej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarov,/anych wlasciwosci
uz''tkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uiytko*ych wydara zostala zgodnie z rozporz4dzeniem (t E)
nr 305/2011 na wylqcznq odpowiedzialnosd producenta okreslonego powyzej.
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