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1. NiepoMaualny kod identJ..fikacyjny tlpu wyrobu:
Pustsk fundrmentorrT Alfa 495x240x250 Inm

2. Numer tlpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacjg w].robu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.ll ust.4:
Pustak fundsm€ntowy Alfa 495x240x250 mm

3. Pnewidziarrc przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania uyrobu budowlanego zgodnie
z maj4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specl4ikacjqtechnicznq:
Pustak fundamenlorry Alfa 495x240t50 mm do zastosowai zewnetrznych i wewnQtrznych, do
murowsnia Scian fundam€ntowych i Scian piwnic zgodnie ze stosowanq zharmonizowan4 spec)'Iikacjq
techniczneEN 771-3:2011 - ,,Wymagania dotycz4ce €l€ment6w murowych. CzQ56 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszwami zrrTklymi i lekkimi)"

4. Nazwa, zastrze2ona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towaro\4y oraz adres kontaklowy producent4
wymagany zgodnie z art.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 -33-240 Zaboo
Zaklad produkcyjny rr 5 - 37-127 Krzemienica 3 C

5. W stosoMych pzlpadkach nazwa i adres kontakto$y upowaznionego przedstawici€I4 k6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania oke6lone w afi.12 ust.2:
Nie dofczy

6. System lub systemy oceny i werydkacji staloSci wlaiciwo6ci u44kowych wyrobu budowlanego okreslone
w zal4czniku V:
System 4

7. w przwadku deklaracji wlasciwosci u4,tkowych dotyczqcej wyobu budowlanego objQtego norm4
zhamonizowanq:
Nie dotyczy

8. W prz,?adku deklaracji wla6ciwo3ci u2'tkorlych dotyczecej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena lechnicma:
Nie dotyczy

9. Deklarcwane \'r'laSciwosci uzMkowe:

Zasadnicze charakterystyki wasciwosci ozltkowe Zharmonizowana
sp€cyfikacja techniczna

Dopuszczalne odchylki Dfugosd, szerokosi, *ysokoSd: +.l rnm / - 5 olm EN 771-3:2011

W,,irzymalod6 na Sciskanie I 5,0 N/mm'? (f do powierzchni kla&enia) Q.ategoda II) EN 771-3:2011

StabilnoS6 wymiadw:
rozszezalnosi pod wpb'wem
wilgoci

WIJN EN 77 1-3 :201 I



Wltrzl1nalosa na Scinanie
spoiny Wartosd ustalona 0,15 N/mm'? EN 771-3:2011, zabcaik C

Wytrrynalosd spoiny przy
zgnanlu WIJN EN 771-3:2011

Reakcja na ogjen Klasa A1 EN 771-3:2011

Absor?cja wody 8,0 g/nl EN 771-3:20 1 1

PzepuszczalnoJd pary lvodnej WIJN EN ?71-3:201I

Izolacyjnosd od bezposrednich
dZwiak6w powietrznycb

Gestosd brutto: 2035 kg/mr
Grubos6 Scianek zewn€b:aych: 35,5 mm
Udzial drazei: 30 %
Odchylenie plaskosci: 0,2 nrm
W)mia.ry, odchytki wymiarow€r 495x240r50 mm, Dl

EN 771-3:2011

Op6r ciepiny: ekwiwalentny
wsp6lczyrnik ptz ewodzenia
ciepla

wtN EN 771-3:2011

Trwalosi: odpomo66 na
zaffazanie-odmla2anie Brak uszkodzen po 50 cyklach EN 771-3:2011

Subslancje n jebezpieczne Nie wyst$uja EN 771-3:2011

10. Wasciwosci u4tkowe $,)robu okejlone w pL1. I i 2, zgodne z deklarowan]'mi wlajciwosciami
uzltkowymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uiltkorrTch }ydana zostaje na nylqczne odpowiedzialnos6
producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisa(a):

Lukasz Lechowicz - Kierownik Laboratorium
(@isko i stnowisko)
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