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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
(asoriyment wg tabeli)

2.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do budowy warstv`ry ś cieralnej

na".erzchni zewnętrznych

i wewnętrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metodą vribroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwjonego, dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne
przystawianie elementów. Stosowane do nawierzchni w ruchy pieszym i w ruchu kołowym, wszędzie tam gdzie
deklarowane właś ciwoś ci użytkowe są wystarczaijące.
3. Producent:

BUSZREM S,A.

ul. • wirki 9, 97€00 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie,13214 Uzdowo
4. System(y) lub systemy oceny i weryfikacji stałoś ci wtaś ciwoś ci użytkowych: system 4

5. Noma zhamonizowana: PNEN 1338:2005 oraz PNEN 1338:2005/AC:2007
6. Deklarowane właś ciwoś ci użytkowe:
Zasadnicze cl`mamerystyki

Wlaś ciwoś ci uźyEkowe

Reakcja na ogień

ZharmołiE®wanaspecyflkaą|atechiilffina

klasa A1

Odpornoś ć na działanie ognia zewnętrznego

zadowalająca

Emisja azbestu

brak zawartoś ci azbestu

Wydzymałoś ć na rozciąganie przy
rozłupywaniu

zgodna
(wytrzymałoś ć charakt. 3,6 Mpa; min. 2,9 Mpa)

zadowalająca

Odpomoś ć na poś lizg / poś lizgnięcie

Współczynnik przewodnoś ci cieplnej

1 ,24 W/m*K

zadowalająca

Trwałoś ć

PNEN 1338:2005PNEN1338:2005/AC:2007

Dodatkowe cechy deklarowane
Odpornoś ć na warunki atmosferyczne:

klasa 2 (8)

nasiąk"OŚć
Odpornoś ć na warunki atmosferyczne:
odpomoś ć na zamrażanie/rozmrażanie

z udziałem soli odladzających

(wartoś ć S 6%)
klasa 3 (D)

(wart. ś red. S 1,0 kg/m2; przy czy żaden
poj. wynik > 1,5 kg/m2)
klasa 4 (1)

Odpomoś ć na ś cieranie

ĆS 20 mmm liib ± 18000 mm3 / 5000 mm?
wg Oferty
dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji
różnice między przekątnymi: klasa 2 (K)

Kszta« i wymiary

Właś ciwoś ci użytkowe okreś lonego powyżej \Aryrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właś ciwoś ci
użytkowych. Niniejsza deklaracja właś ciwoś ci użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego po\A/yżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku
l/\BORATORIUM ZAKŁ_A[t'` "

BUSZREM `S ,`
z/S w Piotrkowie TryDunaisKi' '

ZAKŁADPRODUKCJIKOS"BRUKM
w Gra\ewie

13..214 Uzdow0 tel 023 69Ó % 4ź ju łr
NIP7712436996
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Tabela 1. Pełny asoriyment produkowanych wyrobów (kostka szlachetna)*
Nazwa wyTobu

Tekstum

Cruboś ć(mm)

KRETA

60

MALTA

60

Kolor
kawowe inspiracje: karmel, latte, mokka
szary, grafit
barwy jesieni: jasny melanź, ciemny melanż
colormix: kasztanowy, stalowy, muszlowy

szary, graft
kawowe inspiracje: karmel, latte, mokka

* wymiary oraz ksztaft zgodnie z katalogiem wyrobów

Tabela 2. Pełny asoriyment produkowanych wyrobów (kostka szlachetna)*
Nazwa vwrobu

Tekstura

Cruboś ć(mm)

HOLLJ"D

PŁUKANA

40

pieprz i sól, czarny

KRETA

PŁUKANA

60

jasnoszary, graft, żófty, brązowy

60

jasnoszary, graft, Ż ÓW
melanż andacytowy, kokosowa, mleczna

MALTA

PŁułQNA

* wymiary oraz ksztaft zgodnie z katalogiem wyrobów

l/.`BC)RATORIUM ZAKŁADOWE

BUSZREM S.A
z/s w Piotrkowie Trybunalskim

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ

w Cralewie

13214 Uzdowo` tel 023 696 55 42 do 45
NIP 771 2436996

Kolor

kostki czekolady: kokosowa, mleczna, gorzka

