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1.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Pustak stropowy TERMALICA TS 3,0-500 z autoklawizowanego betonu komórkowego.

2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Pustak stropowy TERMALICA TS 3,0-500.

3.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy ukształtowane w sposób umożliwiający zapełnienie przestrzeni międzybelkowej, przeznaczone do
wykonywania stropów gęstożebrowych zespolonych.

4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BRUK-BET Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny: 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: PN-B-19504:2004 – Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki.
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

Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

Wymiary pustaków

Długość: 249±2mm
Szerokość: 595±2mm
Wysokość: 200±2mm

-

Wady i uszkodzenia

Brak rys i pęknięć

-

19±0,2kg

-

Nośność na obciążenie zewnętrzne

Brak zarysowań i pęknięć przy
obciążeniu siłą 2kN przez 15min.

-

Mrozoodporność

Ubytek masy po 15 cyklach
zamrażania/rozmrażania do 10%

Badanie wg normy
EN 15304

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

Eurokod

Brak

-

Masa

Substancje szkodliwe (niebezpieczne)

9.

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; Kras Jerzy – Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Nieciecza, dn. 20.01.2018r.
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. …………………………………………….………….

(data i miejsce wystawienia)

(podpis)

