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DEKLARAcJA wr,lScrwoScr uzyrKowycH

nr 8WTARNi2014

1. Niepowtazalny kQd identyfikacyjny f,ypu wyrobu:
Wpust uliczny

2. Numer t)?u, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacj€ w)rcbu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. I I ust.4 (Patrz Id€trbfftacja oaaczen elem€ntu):
Wpust uliczny - (elemert) (rodzaj) - (oznaczeni€) (rvymiar)-(wykofczenie)

3. Przetnidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgoalnie
z maj4c{zastosowanie zharmonizowan4specyfikacjetechniczn4:
Pr€fabrykowane €lementy beto[owe studzienek niewl^zo$Tch. Zaslosowaniem element6w jest
odprowadzanie, w spos6b grawitacyjny, w6d opadowych i wody powierzchniow€j zgodnie ze
stosowanq zharmonizowanA specylikacj4 techniczne EN 1917 ,,Studzienki wlazowe i [i€wlazowe z
betonu ni€zbrojo[ego, z betorq zbrojonego wl6knem stalolvTm i ielbetowe". Studzienki sA montowane
w obszarach ruchu kolow€go i/lub pieszego.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 -33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 2 - 33-102 Tan6w, ul. Mroina 18

5. W stosownych pElpadkach nazwa i adres kontaktowy upowarinionego przedstawiciel4 kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania oke6lone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzltkowych wyobu budowlanego okredlone
w zalqczniku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wlaSciwoSci u2ltkowych dotycz4cej wlrobu bud6wlanego objptego normq
7ham6n i7^w ,n ,

Nie dotyczy

8. W pr4padku deklaracji wla$ciwosci u4tkowych dotycz4cej w).robu budowlanego, dla ll6rego $ydana
zostala europejska ocena techriczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wla6civ,/osci u4'tkowe:

Zasadnicze
charrktervstvki Wasciwosci uZytkowe Zharmonizowana

sDecvfi kacia techniczna
Srednica 500 mm - elementy do stosowania w stuaizienkach EN 1917:2002



Wltr4maloSa
meclaniczna

Iv)4zymalosd betonu min 40 MPa
Klasa b€tonu C 35/45
Wltzrmalosd na zgnialanie kreg6w klasa 30
W)4r4'rnalodd na pionowe obci4zenie elenent6w rcdukuj4cych
i elem€nt6w przykt'waj4cych:
Minimalne obciazenie pionowe: 300 kN
Pr6bne obci4zenie pionowe dla element6w zelb€towvch: 120 kN

EN 1917:2002

NasiakLiwoi6 Nasi4kliwoSdbetonu max5% EN l9l7:2002

WodoszczelnoSC
Bmk przecieku na elemencie lub polaczeniu w trakcie badania
hydrosLarycmego w czasie l5 minut pr4 ciSnieniu
wewneb:zn\.in 50 kPa f0.5 bar)

EN l9l7:2002

TMalos6 OdDowiefu ia dla normalnvch warui*6w uz:rtkowania EN 1917:2002

likacia oznaczeri elem€nt6w tParrz
element rodz4i
1. podsta\r? studni
2 k€c
3. pbta posr€tuia
4. pierscien odciAzajAcy

L b€tono*y
2. zelbetowy

1. DW
2. KF
3. POW
4. PPW
5. PFF
6. PFO
7. PPOW

l. 500/500
2 .500 /7s0
3 .500n000
4.500n000/500
5 .620 /70
6. 620/490{40n0
7. 950t650/250
8.980/490/100
9. 980/490x340/100
10.980/500/100
I 1. 980/500x330/120
12.980t650D50
13.9801710x6251250
r4.1150/650n50
15.1150/700n50
16.1180/650n50
17. 980/710x500250

l nic
2, bez otworu
3. z otworem na zam6wienie
4. z otworem standardowym

n .,o*n , tfol^ro,ru^
Pernom6l  zKp

@(-

1 0. Wlafuiwosci uz1'tkowe wyrobu okreilone w pkt. 1 i 2 sq zgodne z wlasciwosciami uzltkowymi
deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci uiltkowych wydana zostaje na wyl4czn4 odpowiedzialno5d
producenta okreslonego w pkl. 4.

W imieniu produceirta podpisal(a):

Lukasz Lechowicz - Kierownik Laboralorium, fehromocnit ZKP
(.*i;i; i $'l"i"i.k")
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