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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
(asoriyment wg tabeli)

2.

Zamierzone zastosowanie

lub zastosowania:

do

budowy warst`Aq/ ś cieralnej

nawierzchni

zewnętrznych

i wewnętrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, d\Aruwarstwowego, charakteryzujący się kszćall:em, który umożliwia wzajemne
przystawianie elementów. Stosowane do nawierzchni w ruchy pieszym i w ruchu kołowym, wszędzie tam gdzie
dekłarowane właś ciwoś ci użytkowe są wystarczające.
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 właś ciwoś ci użytkowych: system 4
5. Noma zharmonizowana: PNEN 1338:2005 oraz PNEN 1338:2005/AC:2007
6. Deklarowane maś ciwoś ci użytkowe:
Zasadnlcze cliarakterystykl

"aś ciwoś ci użytkQwe

Reakcja na ogień

Zhmonlz"anaspecyflkac]ateclink=na

klasa A1

Odpornoś ć na działanie ognia zewnędznego

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

Odpornoś 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 dekłarowarie
Odpornoś ć na warunkj atmosferyczne:

k]asa 2 (8)

nasiąkliwoś ć

(wartoś ć ś 6%)

Odpornoś ć na warunki atmosferyczne:

klasa 3 (D)

odpornoś ć na zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzających

(wart. ś red. s 1,0 kg/m2; przy czy żaden

Odpomoś ć na ś cieranie

Poj. vwnik > 1,5 kg/m2)
klasa 4 (1)

ĆS 20 mm lub ± 18000 mm3 / 5000 mm2)
wg Oferty

Kształt i wymiary

dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji
różnice między przekątnymi: klasa 2 (K)

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

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarskj w
l/i`BC)R/`TORIUM ZAKŁADOW[

BUSZREM S.A

zAKuz5SpWR8'3`JkK°cwj`:KT3sbł#3TKowfl
i32i4uzdowowtę|a`oe2Wś e6965542do45
NIP7712436996
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Tabela
laLłĘ=la1 1.Pełny
rt5TTly
asoriyment
asorTyrTlenl
produkowan
proauKc)wanycn
ch wyroDow*
eruboś ć(mm)

Nazmwyrobu

Tekstura

KRETA

POSTAFązANA

60

kawowe inspiracje: karmel, lat[e, mokka
barwy jesieni: jasny melanż, ciemny melanż

MALTA

POSTARZANA

60

kawowe inspiracje: karmel, latte, mokka

ROMA

POSTARZANA

70

brąz, oliwka, czerwony, grafit, karmel, latte, mokka

* wymiary oraz kształt zgodnie z katalo

giem wyTobów

l/.`BORATORIUM ZAKŁADUv`,

BUSZREM 'S A

Z/S w Piotrkowie Tryo\,nalsKirn

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOwL

w Gralewe

13214 Uzdowo. tel 023 696 b5 42 .Jo ł
NIP7712436996

Kolor

