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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

STAROBRUK
RUSTICAL 60 kolor graffl, jasny melan¿, ciemny melan¿
NOSTAL]T 60 kolor szary, grafit, czerwony, br¹zowy. oliwka, jasny melan¿, ciemny melan¿, karmel, mokka, ¿ófty
NOSTALIT 80 kolor szary, grafit, czerwony, br¹zowy, oliwka, jasny melan¿, ciemny melan¿. kamel, mokka, ¿ó³ty

2.

Zamieizone zastosowanie

lub zastosowania:

do

budo`Ary warstwy œ cieralnej

nawierzchni

zewnêtrznych

i wewnêtrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metod¹ wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego [ub barwionego, dwuwarstwowego, charakteryzuj¹cy siê kszta³tem, który umo¿³iwia wzajemne
przystawrianie elementów. Stosowane do navrierzchni w ruchy pieszym i w ruchu ko³owym, wszêdzie tam gdzie
deklarowane wlaœ ciwoœ ci u¿ytkowe s¹ \Arystarczaj¹ce.
3. Producent:
BUSZREM S.A.

u]. ¯ wirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Zaklad Ppodukcji Kostki Brukowej w Gralewie,13-214 Uzdowo
4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji sta³oœ ci Waœ ciwoœ ci u¿ytkowych: system 4

5. Noma zhamonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007
6

eklarowane w³aœ ciwoœ ci u`

kowe:
Whœ c³Mmœ €j u¿ytk"e

Zasadmcze charakteTystykl

Zha"nizowamspecyfikaQiateehniczm

klasa A1zadowalaj¹ca

Reakcja na ogieñ
Odpornoœ æ na dzia³anie ognia zewnêtrznego

brak zawartoœ ci azbestu

Emisja azbestu

zgodna

Wydzyma³oœ æ na Tozci¹ganie przy

(wytrzyma³oœ æ charakt. 3,6 Mpa; min. 2,9 Mpa)

roz³upywaniuOdpomoœ æna poœ lizg / poœ lizgniêcie

zadowalaj¹ca
1 ,24 W/m*K

Wspó³czynnik przewodnoœ ci cieplnej

zadowalaj¹ca

Trwa³oœ æ

PN-EN 1338:2005PN-EN1338:2005/AC:2007

Doda«owe cechy dekJarmA/ane
Odpornoœ æ na warunki atmosfeTyczne:

klasa 2 (8)

`

(wartoœ æ Œ 6%)klasa3(D)

nasi¹kwoœ æ
Odpornoœ æ na warunki atmosferyczne:
odpornoœ æ na zamra¿anie/rozmra¿anie

(wart. œ red. s 1,0 kg/m2; przy czy ¯ aden
Poj. wynik > 1,5 kg/m2)
klasa 4 (1)

z udzia³em soli odladzaj¹cychOdpomoœ ænaœ cieranie

CS 20 mm lub S 18000 mm3 / 5000 mm2)
wg Oferty
dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji
ró¿nice miêdzy przek¹tnymi: klasa 2 (K)

Ks¿ta³t i wymiary

W³aœ ciwoœ ci u¿ytkowe okreœ lonego powy¿ej wyrobu s¹ zgodne z zestawem deklarowanych w³aœ ciwoœ ci
u¿ytkowych. Niniejsza deklaracja w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowych \A/ydana zostaje zgodnie
z rozporz¹dzeniem (UE) nr 305/2011 na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœ æ producenta okreœ lonego powy¿ej.

W imieniu producenta podpisa³:

l /\BORATORIUM ZAK£ADOWE

BUSZREM S A
z/s w Pio`rkowie TryDunalskim

ZAK£AD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEj
w Graiewie

13+214 Uzdowo tei 023 696 55 42 do 45
MP771-24-36-996

Bogus³aw Bojarski w Gralewje dnia 18.02.2019 roku

