KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 24/BB-KRZEM/2019
1.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bordir Trapezowy, Bordir Dual, Obrzeże Palisandrowe Tetra, Obrzeże Meander Duo,
Obrzeże Meander obrzeże Palisadowe TETRON.

2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Betonowe Obrzegowanie.

3.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy małej architektury ulic i ogrodów, wykonane z betonu. Nienośne , mające zastosowanie w miejscach
publicznych jak i na posesjach prywatnych, takich jak: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place. Pełnią
funkcję kształtowania krajobrazu i nie mają za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów.
Elementy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli
odladzających.

4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny: 33-102 Tarnów , ul. Mroźna 18

5.

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy.

6.

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

7.

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska norma wyrobu: Polska norma PN EN 13198 „Prefabrykaty z betonu.
Elementy małej architektury ogrodów i ulic”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy.
7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.

8.

Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- wymiar główny ≤ 1 m
Nasiąkliwość
Minimalna klasa betonu

9.

Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

±5 mm

-

≤ 7%

-

C 30/37

-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Łukasz Lechowicz – Z-ca Głównego Technologa, Kierownik Laboratorium

Nieciecza, dn. 09.10.2019r.
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. …………………………………………….………….

(data i miejsce wystawienia)

(podpis)

