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L Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu rlyrobu:
Pustak murarski 490x195x200 mm

2. Numer Bpu, padii lub serii lub jakikolwiek inny element umo2liwiajqcy idengfl(acjp wyobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.l l ust.4:
Pustak muranki 490x195r00 mm

3. Przetidziane ptzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wlrobu budowlanego zgodnie
z maj4c4zastosowanie zharmonizowan4 speqfikacjetechnicznq:
Pustakmurarski 490x195x200 mm do zastosowai zewnetEnych i wewn€trznych, do murowatria Scian,
slup6w i Scian dzialowych zgodnie ze stosowanq zharmonizowanA sp€cyfikacje technicznq
EN 771-3:2011 - ,,Wymagania dotycz4ce element6w muro*ych. CzeS6 3r Illementy murowe z betoru
kruszlvowego (z kruszywami zsTklymi i lekkimi)"

4. Nazwa, zashze2ona n^zwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adrcs kontako$y producent4
wymagany zgodnig z art.l1 ust.s:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - \ieciecza 199 -33-240 ZabDo
Zaklad produkcyjny nr 4 - 25-l l6 Ki€lce - ul. Sciegientrego 240

5. W stosownych pr4?adkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kt6rego
pehomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i werlf*acji staloSci wlasciwosci u44ko*ych wlrobu budowlanego okreslone
w zal4czniku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wlaSciwoSci u2ltkowych dotyczecej wyrobu budowlanego objgtego norm4
zharmonizowanzu
Nie dotyczy

8. W przlpadku deklaracji wlasciwoici uz)tkowych dotycz4cej w).robu budowlanego, dla k6rego *ydana
zosta la europejska ocena technicma:
Nie dotyczy

9. Deklarowane vr'lasciwo6ci urzltkowe:

Zasadnicze chamkterystyki wlasciwoSci uzltkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

DoPuszczalne odchylki Dlugosa. ,zeroloia. wlsolosd: I mm - 5 om EN771-3:2011

W)'hzymalos6 na Sciskanie 7,8 N/nn' e do powierzchni Hadzenia) (kategoria II) EN 771-3:201i

StabiinoSi qmiar6w:
rozszeEalnos6 pod *pb'wem
wilgoci

WIJN
EN 771-3:2011



W),trzymalos6 na scinanie
sPoiny WartoSd lstalona 0, 15 N/lDmu EN 77 1-3:20 I I

WYtr4,matol6 spoiny plzy
zginaniu WLN EN 771-3:2011

Reakcja na ogi€ri Klasa Al EN 771-3:2011

Absorpcja wody /.o g/m-s EN 771-3:20i1

hzepuszczalnose pary wodnej WUN EN 771-3:2011

lzolacyjnosd od bezposrednich
drwiek6w powietznych

Gesto66 brutto: 2125 kg/rn3
Grubosi 6cianek zewnetrznych: I 8,0 trlm
Udzial dr4zen: 58 %
Odchylenie plaskosci: 0, I mm
Wlmiary, odchylki $ymiarower 490x195100 mm, Dl

EN771-3:2011

Op6r cieplny: ekwiwalentny
wspolczlinik przewodzenia
clepla

WI.]N
EN ?71-3:201I

TI\{aloS6: odpomosi na
zamrazanie-odmtat:anie Brak uszkodzen po 50 cyklach

EN 771-3:2011

Substancje niebezpi€czne Nie wyrtepujq
EN 7? I -3:201 I

10. Wasciwodci u2ytkowe w1'robu okeslone w pkt. I i 2, zgodne z deklarowanl,rni wlasciwoSciami
uzltko&Tmi w pkt. 9.
Nitri€jsza deklaracja wlasciwosci uiTtkonych rrTdana zostaje na rrTl4czn4 odpowiedziahosd
produc€nta okreslon€go w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisa(a):

tr-ukasz Lechowicz I Kierownik Laboratorium
i* i , to i"-o*nr"r

KIELCE dn. 04.04.2014 r.
(data i niejsce qsla €nia)


