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l. Niepowtaflalny kod idenfdkacyjny qpu wyrobu:
Bloczek fundamentosT 380x120t50 mm

2. Numer tlpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacjg wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.11 ust.4:
Bloczek fundamentowy 380x120x250 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastoso\ranie lub zastosowania w].robu budowlanego zgodnie
z maj4c4 zastosowanie zharmonizowan4 speqfrkacj4 technicm4:
Pustak szalunkowy 380x120r50 mm do zastosowai zewnQtrznych i wewnetrznych, do murowania
Scian fundamentowych i 6cian piwnic zgodnie ze stosowanq zharmonizowanq specyfikacja techliczn4
EN 771-3:2011 - ,,Wymagania doqcz{ce €ledent6w muronTch, CzQ36 3: Elementy murowe z betonu
krusz$vowego (z kruszlvami zttrytrb'|ni i lekkimi)"

4. Nazwa, zashze2ona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontakowy producenta,
w)'magany zgodnie z art.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 - 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 2 -33-102 Tarn6v, ul. Mroina 18

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaldo$y upowa2nionego pzedstawiciela, k6rcgo
pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.12 Lrst.2i
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i v,,eryfikacji stalosci wlaSciwosci uzltkowych w).robu budowlanego okreslone
w zal4cmiku Vi
System 4

7. W Fzypadku deklaracji wlaSciwoSci u2ykowych dotycz4cej wlrobu budowlanego objgtego normq
zhalmonizowan4:
Ni€ dotyczy

8. W przypadku deklaracji wlasciwoici u4.tko$ych dotyczecej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena techniczna:
Nie do0czy

9. Deklarowane wlasciwoSci uz]tkowe:

Zasadnicze charakterystyki wlasciwosci uz,'tkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Dopuszczalne odchylki Dlugo.i.szerolo#. vqsokosd: 3 mm'- 5 n1Jl EN 771-3:20 I 1

W,,tr4,maloSd na sciska.nie 20,0 N/nm' e do powierzcbni Hadz€nia) (kategoria II) EN771-3:2011

Stabilnosd wymiar6w:
rozszerzalnosd pod qlywem
wilgoci

wttN EN 771-3:2011



W],trzlmalo66 na scinanie
spoiny Wanosd ustalona 0,15 N/mm'z EN 771-3 :201 1, zalqcznik C

Wytqmalosd spoiny przy
zginaniu WIJN EN 771-3:201I

R€akcja na ogief Klasa A1 EN 771-3:2011

Absorpcja wody 6,0 g/mzs EN 771-3:2011

Przepuszczalnosa pary wodnej WIJN EN 771-3:2011

Izolacyjnos6 od bezposrednich
dzwiek6w powietrznych

G€stose brutto: 2100 kg/n3
Odchyleni€ ptaskosci: 0,2 rnm
Wymiary, odchytki wlmiarowe: 380x120r50 trIm, D1

EN 771-3:201I

Op6r cieplny: ekwiwalentny
wsp6lcztrnik przewodz€nia
ci€pla

WUN EN 771-3:2011

TrwaloS6i odpomosd na
zarfi at anie-odnrazani€ Brak uszkoclzeh po 50 cyklach EN 771 -3:201 1

Substancj€ niebezpieczne Nie wystepuja EN 771 -3:201 I

10. Wlasciwosci u44kowe w).robu okeilone w pkt. 1 i 2, zgodne z deklarowan),rni wlasciwodciami
u21.tko\.1.Tmi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uirytkowych *Tdana zostaje tra rrTl4czn4 odpowiedzialnos6
producenta okr€Slonego w pkt. 4,
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