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1. Niepowtarzalny kod idengfrlacyjny gpu wlrobu:
Podstawa studni

2. Num€r O?u, partii lub serii lubjakikolwiek inny elem€nt umoiliwiajecy identyfikacje wlrobu budowlanego,
wlmagany zgodnie z art.11 ust.4 (Patiz Identyiikacja oznaczei elementu)l
Podstawa studni (rodzaj) - (oznaczenie) (r1ymiar)-(sTkof czenie)

3. PrzE\\idzlane przez produc€nta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majqcq zastosowanie zharmonizowanq speqfikacjqtechnicm4:
Podstawa studni jako pr€fabrykowany element betonowy studzienek niewlazo\rych oraz studzienek
wlazowTch. Zastosowaniem elementu jest umoiliwienie dost€pu i wentylowanie system6w
odwadniajecych i kanalizacyjnych, sluzqcych do odprowadzania, w spos6b grawitacyjny, Sciek6w, w6d
opado$Tch i wody powierzchniowej zgodnie ze stosowan4 zharmonizowane specyfikacje t€chnicztra
[N f91712002 -,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z b€1onu ni€zbrojonego, z betonu zbrojonego
wl6kn€m stalowym i ielbetowe". Studzienki se montowane w obszarach ruchu kolowego i/lub pieszego.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towaro[y oraz adrcs kontaLlowy producenta,
'rrymagany zgodnie z art.l l ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza I s9 - 33-240 Zabtro
Zaklad produkcyjny nr 2 -33-102 Tarn6w, ul. Mroina 18

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upow?dnionego przedstawiciela, k6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okreSlone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfrlacji staloSci wla6ciwo6ci uz)tkopych wyrobu budowlanego okrcSlone
w zatqcmiku V:
Syst€m 4

7. W przypadku deklaracj i wlasciwo6ci u2ltko ych dotyczecej wyrobu budowlanego objQteso norm4
zharmonizowanq:
Nie do$czy

8. W przypadku deklaracji wlaiciwosci u2ltkowych dotycz4cej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. .Deklarowane wlasci\,r'osci uza,tkowe:

Zasadnicze
charaktervstvki wlasciwosci utytkowe Zharmonizowana

sDecvfi kacia techniczna
Srealnica co nainniei 600 mm EN 1917:2002

W)trzynaloSd
mechanicana

Wltr4nalosa betonu min 40 MPa
Klasa betonu C 35/45 EN 1917:2002

Nasiakli$ 0S6 Nasiakliwosi beloru ma.\ 5 % EN 1917:2002



NoSnosd
zaifftalowanych
stopni zl^z owych

Ugi9cie S 5 m dla stopni poj€d).n€zych pod obci4zeni€n 2 kN,
z ugieciem trwabm < 1 nlm
Ugi€ci€ < I 0 IInn dla stopni podw6jnych pod obciqzeniem 2 kN,
z ugieciern trwalym S 2 mm
Odpomo66 na poziom4 sile wt4rrai4ca 5 kN

EN 1917:2002

Brak przecieku na elemencie lub polqczeniu w trakcie badania
hydrcstatyczrego w czasie 15 minut przy cisniemu
weM€trrrym 50 kPa (0.5 bar)

EN 1917:2002

Trwalosd Odpo\ iednia dla normalnycb sarudo$ u7l,ikosanja EN 1917:2002

:fi kacia oznaczei element6w K 2
todzaj

2. zelbetowy
1, DF
2, DFK
3, DUK
4. DIJKZ

1 .800 /1000 /810
2. 1000/500/310
3. 1000/560/400
4. 1000t640/460
5. 1000/670/520
6. 1000/750/580'7. 1000/880/720
8. 1000/960/780
9. 1000/1080/920
10.1000/1160/980
11.1200/500/310
12. 1200/5601400
13 . 120016401460
14 . 1200/6701520
15. 120017501580
16. 1200/a80/720
t'7 . 1200/960/ 780
I 8. 1200/1080/920
19. 1200/1 160/980

L bez stopni
2. S ze stopniami
3. SN ze stopniami nierdzeirq,ini
4. D ze szczeblami powlekanlmi

10. WalciwoSci uz)'tkowe wyrobu okeSlone w pL1. 1 i 2 s4zgodne z wla5ciwo{ciami u4lkowyrni
deklarowanl.rni w pkt. 9.
Niniejsza deldaracja wlaSciwo5ci uirytkowych nydana zostaje na wyl4cza4 odpowiedzialno3d
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisal(a):

Lukasz Lechowicz - Kierownik Laboratodum, Pelnomocnik ZKP

xierownir< r"4bo/f toriurn
Fehorod{jttZKp

TARNOW dn. 04.04.2014 r.
. (daia i miejsce s$hwienia)


