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I . Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Bpu ulrobu:
Element brukowy TABERO STANDARD

2. Numer mq partii lub serii lub jaklkolwiek inny element umozliwiaj4cy id€ntyfilGcj€ wfobu bodowlanego,
wymagany zgodni€ z art.l1 ust.4 (Pal' Id€ltfikrcja oaaczen elementu):
Element brukowy TABERO gr. 4 cn - (kolor)

3 . Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania \ryrobu budowlanego zgodni€
z maj Ec4 zastosowanie zha.monizowane specyfikacj E tecbnical4:
Elem€nt brukowy TABERO grubosci 4 cm lypu STANDARD (monokolorowy) do zestosowaf z€wnttrznych, do
wykofczenia dr6g przeznsczonych dla ruchu pieszego zgodnieze stosowanyni zbarno n izowanym i
specyfikacjami technicznyni: EN 133812003 ,,Betonow€ kostki brukowe. Wymagania i metody badaf" i EN
1339:2003 ,,Betonowe plyty brukowe. Wymagania i m€tody bada6'

4. Nazwa, zastrzezona lrazwa handlowa lub zastzezony zrak towarowy oraz a&es kontallowy producenla, wymagany
zgodnie r  an. l1 usl .s:
Bruk-Bet Sp. z o.o, -Nieciecza 199 33-240 Zabno
Zaklrd produkcyjny nr 4 25-l  l6 Kielce -  ul .  Sciegientrego 240

5. W stosownych przypadkach nazwa,i adres kontaldowy upowa2nionego przedstawiciela, kt6rego pelnomocnichvo
obejmuje zadanja okrJone w an.l2 usL.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i werydkacji stalosci wlasciwosci uz]4kowych wlrobu budowlanego okeslone
w zalqczniku V:
System 4

7. w przwadtu deklaracji wlasciwosci uzftkowych dotyczqcej nrobu budowlanego objetego normq zharmonizowan4:
Nie dotyczy

8. W przpadku deklaracjj wtagciwosci uzlkowych doty€zacej wlrobu budowlan€go, dla kt6rego rlydana zostala
europ€jska ocena tecbniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlaSciwosci uZ),tkowel

Zasadnicze charakterystyki wlasciwosci utytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dopuszczalne odchylki wymiarowe
Dtugosd, szerokos6: + 2 mm
Grubosa: + 3 mm

EN 1338;2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Reakcja na ogieir Klasa A1

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomosd na dzialani€ ognia NPD

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Emisja azbestu Brak zawatosci azbestu

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006



Wlt4analos6 na rozciqganie przy
rozlupyMniu dla €l€mentu o
w) rniarze 13 3x13 3mm

3,6 MPA EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006

W),trzymalosd na zginanie dla
element6w o wymiarach: 200x133nm,
167x133Inm

Wlarzymalos6 chamkterystyczra: 5,0 MPa
Minimalna w),trzymalosi: 4,0 MPa

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

Obci€enie nisz€zEc€ dla elementu o
wymiarach: 200x133mm, l67x133mm Klasa 45 (a) EN 1339;2003

EN 1339:2003/AC:2006

NasiAkliwosa Klasa 2 (B)

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomosa na icieranie Klasa 4 (I)

EN 133812003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomojd na zanrazanie lroarnazanie z
udzialem soli odladzajqcych Klasa 3 (D)

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomos6 na poSlizg/poslizgniecie zadowalaj aca

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wsp6lczlnnik przewodnosci cieplnej NPD

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

TrwaloSd Zado$aLajaca

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

koloi
1. szary

3. gafitowy

5. brqzowy

a oaaczei element6w

10. WiaSciwosci u4tkowe wlrobu okeslone w pkt. I i 2, zgodne z deklarowanlmi wlasciwoscjami uz)tkowlmi w pkr. 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci ur4tkowych wydana zostaje na wylaczne odpowiedzialnojt produc€nta
okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisa(a):

tr- (asz Lechowicz - Kierownik Laboratorium

(nazwisko i statrowisko) 
| I

Xierownik LhbClator ium
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(dala i miejsce wystawienia) (podpjs)


