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1. NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bloczek fundamentowy 380x120r50 mm

2. Numer Bpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiaj4cy idenryfikacj€ q,robu budowlanego,
'"Wmagany zgodnie z art.11 ust.4:
Bloczek fundamentory 380x120r50 mm

3, Przewldziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania w)arobu budowlanego zgodnie
z majqc4zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj4technicznq:
Pustak szalunko$T 380x120t50 mm do zastosowaf z€$netrznych i wewnttrznych, do murowania
Scian fundamentowych i Scian piwnic zgodlie ze stosowanq zharmonizowsnq spec)'Iikacjq t€chniczne
EN 771-3:2011 - ,,Wymagania dotycz4ce element6w muror&Tch. Cze56 3: EleBenty murowe z betonu
kruszywowego (z kruszlrami zwyldymi i lekkimi)"

4, Nazwa, zastrze2ona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaklowy prcducenta,
wynagany zgodnie z art.l l ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza t99 - 33-240 Zabtro
Zaldad produkcyjny nr 3 - 30-722 Krak6w - ul. RybitEy 4

5. W stosownych pr4?adkach nazwa i adres kontaldowy upowarinionego przedstawiciela, k16rcgo
pelnomocnictwo obejmuje zadania okre$lone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalo5ci wla6ciwo6ci uz5.tkowych wyrobu budowlanego okedlone
w zal4czniku V:
System 4

7. W przFadku deklaracji wlasciwosci uzltkowych dotycz4cej w)robu budowlanego objQtego norm4
zharmonizowanq:
Nie do$czy

8. W przypadL:u deklaracji wlasciwosci uzltkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla k6rego wydana
Tosrala europejska ocena lechniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wladciwodci uzf.tkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uiytkowe Zharmonizowana
specylikacja techniczna

DoFuszczalne odchylki Dfugosa, szeroko66, wysokosd: + 3 mm / - 5 mm EN 771-J:201I

Wltrzymalos6 na Sciskanie 20,0 N/mm'z (f do powierzclni Hadzenia) (kategoria II) EN 771-3:2011

Stabilno6i wyniar6w:
rozszerzalmsd pod lrpl',wem
wilgoci

WTIN EN 771-3:2011



Wltrzymalosd na Scinanie
spolny WartoSC ustalona 0,15 N/mm'z EN 771-3:2011, zahczi ik C

Wltrzl1nalosd spoiny przy
zginaniu WUN EN 771-3:2011

Reakcja na ogiefi KlasaAl EN 771-3:2011

Absorycja wody b.u gm's EN 771-3:2011

Przepuszczalnosa pary wodnej WIJN EN 771-3:20 I I

Izolacyjnosi od bezposrednich
dzwigk6w powjetralych

Gestde bruttoi 2100 kg/m3
Odchyleni€ plaskosci: 0,2 mm
Wlmiary, odchylki wlmiarcwe: 380x120t50 rnm, Dl

EN 771-3:2011

Op6r cieplny: ekwiwalentny
wsp6lcztrnik przewodzenia
ciepla

WIJN EN 771-3:2011

Trwalosi: odpomosd na
zarfiazanie-oalnmzanie Brak uszkodzefi po 50 cyklach EN 771-3:2011

Subsrancj€ niebezpieczre Nie wyst9pujE EN 771-3:2011

10. Wlasciwosci u44kowe w).robu okeslon€ w pk. I i 2, zgodne z deklarowanlmi wlaiciwosciami
u44kowymiwpk.9.
Niniejsza deklaricja wlasciwo6ci uiytkonTch $Tdana zostaje na $yl4czn4 odpowiedzialnoSd
producenta okreslonego w pkt, 4.

W imieniu producenta podpisa(a):

Lukasz Lebhowicz - Kierownik Laboratorium
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