
 

 

 

 
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr 4/BB/2022 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 

Betonowa kostka brukowa przepuszczalna Hydro Plus 

 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: 

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa przepuszczalna Hydro Plus typu Behaton Holland, Visio, Novator  

 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Pokrycia nawierzchni zewnętrznych z wykorzystaniem systemów odprowadzania wody opadowej 

odprowadzanej poprzez przepuszczalną strukturę kostek Hydro Plus.  
 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

BRUK-BET Sp. z o.o. 

Nieciecza 199, 33-240 Żabno 
 

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: Nie dotyczy 

      Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa  

      akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy. 
 

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-20210671 wydanie 1                      

       „Kostki brukowe, betonowe do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych, Kostka brukowa       

         przepuszczalna” 

      Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów,   

                                                                                                                   03-302 Warszawa, ul Instytutowa 1 

      Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy. 
 

8. Deklarowane właściwości użytkowe:   
 

 

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: Daniel Szkotak -  Główny Technolog                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 Nieciecza, dn. 30.09.2022r. 
                ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. …………………………………………….…………. 
                     (data i miejsce  wystawienia)                                    (podpis) 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego  

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

(charakterystyczna) 
≥ 3,0 MPa PN EN 1338:2005 

Odporność na działanie mrozu bez środków 

odladzających 
F 100 

PN-B-06265:2018-

10+Apl:2019-05 

Odporność na ścieranie 30000 mm3/5000mm2 PN EN 1338:2005 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie ≥ 50 STR PN EN 1338:2005 

Przesiąkliwość wody  ≥ 700    l/m2/h Procedura badawcza IBDiM 


