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Niepowtarzalny kod idenryfikacyjny tj?u \ryrobu:
Pllta brukowa gr. 8 cm COLOR MIX

2.

Rodzaj typ lub seria umozliwiaj4ca identyfikacjg wyrobu:
Nazwa handlowa, kolor i dane idenryfikacyjne umi€szczone s4 na elykiecie *Trobu.

J.

Zamierzone /asto.o$anie lub za5roso\,\anie:

Ptyta bruko$€ gr. 8 cm typu COLOR-MD( (powstala w ltT.niku polqczenia kilku kolor6w
podstawowych dajqcych specjalne €fek6/ przebarwief) do zastosowaf zewtretrznyct, do *ykofczenia
dr6g przeznaczonych dla ruchu pieszego i lekkiego kolowego (samochody do 3,5 T) zgodnie ze
stosowanq zharmonizowan4 specyfikacj4 techniczn? EN 1339:2003 - ,,Betonowe pbty brukowe.
Wymagania i metody bad|f"

4.

Producent:

Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecz| 199 33-240 Z^bao
Zaklad produkcyjny nr 8-42-443 F'ugas6wka, ul. Reja 4

5.

System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci u44kowych:

System 4

6.
7.

Nomazharmonizowana:
[N 1339:2003 -,,Betonowe

pl]t

brukowe. Wymagatria i metody badaf"

Deklarowane wlasciwosci u4tkowe:
Zasadnicz€ charskte.ystyki

Dopszczalne odchyth $tdiarowe

wlasciwosci uiytkowe

Zharmonizovatra
specyfikacia techniczna

DIugoSa, szerokosar + 2 mm

Maksymdft r6hice migdzy przek4tnlad Maksymalna 6zica: + 2 mm
Reakcja na ogief
Odpomo66 na dzialanie ognia

Emisja azbesru
W).trzymalosa na zginanie

KlasaAl
NPD
Brak zawa(o6ci azbestu

Wltrzymalodi charakterysrycaa: 5,0 MPa
Minimalna wytrz)malo66: 4,0 MPa

Obciqzenie {szcz4ce

Klasa 110

NasiekliwoSi

Kla1a

-2

(l1)

(znal,owanie B)

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

Zasadnicze

ch*akterystyki

Whsciwosci uiytkow€

Zharnonizowana
sp€cyf ikacja techniczna

I)

Odpomo66 na icieranie

Krasa 4 (Znakowanie

Odpomold na zamrau"nie lroznrazanie z
udzialem soli odladzaj qcych

Klasa 3 (znakowanie D)

odpomosa na poslizypo6tizsniecie

zadowataj4c

wspolczyrnik p.zewodnoici cieplftj

NPD

TNaio66

Zadowalajqca

Wlroby nie zawier4ja substancji niebezpiecaych w rozumieniu Rozporz4dzenia (WE)
Parlamentu Euopejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

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

ff

1907/2006

Produkt na €tapie Fodukcji wyposozonyjest r f system ochrony nawieEchni Hydrostop, Perlon Mat lub
Perlon Lak przez dodanie Srodk6w hydrofobowych.
Wtasciwosci uA.tkowe okreglonego powyzej wlrobu s4 zgodne z zestawem deklarowaDych wlaJciwosci
uzltko$ych. Niniejsza deklaracja wlaiciwogci uz)'tkowych \iyalana zostala zgodnie zrozporz4dzf,,nlem (JE)
nr 305/201 1 na \ry14czr4 odpowiedzialnosd Foducenta okeslonego powyz€j.

W imieniu producenta podpisa(a):
Lukasz Lechowicz
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Technolog, Kontroler Produkcji
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