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L Niepon'tarzalny kod ident,.fikacyjny typu wlaobu:
Pustak szalunkowy 500x240x250 mm

2. Num€r qpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliri,,iajecy idenq.'fikacje wlrobu budowlanego,
wynagany zgodnie z art.11 ust.4:
Pustak szalunko$y 500r40x250 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wrobu budowlanego zgodnie
z majqcqzastosowanie zharmonizowan4specyfikacjqtechnicznq:
Pustak szalunko$y 500t40i250 mm do zastosowai zewnQtrznych i wewnQtrznych, do murowania
Scian, slup6w i Scian dzialowych zgodni€ ze stosowanq zharmonizowana specyfikacj4 techniczn4
EN 771-3:2011 - ,Wymagania dotyczqc€ element6w muronych. Cz€S6 3: Elemenf murowe z betonu
krusz)'wowego (z kruszlrsmi zsTldymi i lekkimi)"

4. Nazw4 zastrzezona nazwa handlowa lub zastrze2ony znak towaro*J oraz adres kontallo*y producenta,
wymagany zgodnie z a.rt.l1 ust.5:
Bruk-Bel Sp. z o,o, - Nieciecza 199 -33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 2 -33-102 Tarn6w, ul. Mroins 18

5. W stosownych pr4padkach nazwa i adres kontaklowy upowainionego przedstawiciela, kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.l2 ust.2:
Ni€ dotyczf,

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalo6ci wla6ciwo6ci u2l.tkowych wlrobu budowlanego okre6lone
w zalqcznil:u V:
System 4

7. W pr4?ad]'.u deklaracji wlajciwosci lzrtkowych dotyczqcej wlrobu budowlanego objgtego norm4
zharmonizowanq:
Nie dotyczy

8. W pr4padku deklaracji wlaiciwoSci u44kowych dotycz4cej wlrobu budowlanego, dla kl6rego wydana
roslala europejska ocena techniczra:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci u4'tkowe:

Zasadnicze charaktervstvki Wasciwosci uZytkowe Zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

Dopuszczaln€ odchylki Dlugo36, szercko56, wysokosf: + 3 mm /- 5 rnm EN 771-3:2011

Wltlzlmalosd na Sciskanie 6,0 N/mm'? (-L do powiezcbni kladzenia) (kateeoda II) EN 771-3:2011

Stabilnos6 wlmiar6w:
rozszerzalnos6 pod \a?l'.r€m
wilgoci

\vUN EN 771-3:20 I 1



W)'trzlmalos6 na Scinani€
spoiny Wartosd ustalona 0, l5 N/rmn'? EN 771-3:20 I 1, zal4calik C

Wltrzymalosd spoiny przy
zsinaniu WIJN EN 771-3:201I

Reakcja na ogi€il K lasaAl EN 771-3:2011

Absoecja wody 9,2 C/mzs EN?71-3:2011

Przepuszczalnodd pary wodnej WUN EN 771-3:2011

Izolacyjnose od bezposrednich
dzwi€k6w powietrzrych

GestoSC brutto: 1962 kg/#
GruboSC dcianek zerm€trzrych: 3 I ,0 mm
UdAal drqzefi 5'7 %
Odchylenie plaskosci: 0,2 mm
Wlaniary, odchyfl{i w}'niarowe: 500140150 mm, Dl

EN 771-3:2011

Op6r cieplny: ekwiwalentny
wsp6lczrnnik przewodzenia
ciepla

WUN EN 771-3:2011

Trwalos6: odpomosd na
zanuazanie-odmrazanie Brak uszkodze6 po 50 cyklach EN 771-3:2011

Substancje niebezpiecane Nie wyskpuj4 EN 771-3:201I

10. Wlasciwosci ui,]'tkowe wfobu okreslone w pkt. 1 i 2, zgodne z deklarowan)ari wla6ciwosciami
uzl.tkowymi w pkt. 9.
Niniejszr deklaracja wla-lciwosci uit'tkowych wydana zostaje ra wylqczn{ odpowiedzialnos6
producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu.producenta podpisa(a):

tr-ukasz Lechowicz - Kierownik Laboratorium
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