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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA PŁYTA BRUKOWA

SANTOFą]Nl 60 PŁUKANA kolor kostki czekolady: kokosowa, m]eczna, gorzka
SANTOR]Nl 60 PŁUKANA kolor skalny urok: granit jasny, granjt ciemny
SANTORINl 60 PŁUKANA kolor kolory ziemi: muszlowy, wulkaniczny. piasko`A/y, rubino`A/y

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczona do wykony\Arania nawjerzchni brukowych d]a ruchu

pieszego i drogowego na nawierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy przykrycia
dachowego zgodnie z projektem, wszędzie tam gdzje deklarowane właściwości użytkowe są wystarczające.
3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie,13-214 Uzdowo
4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości vwaściwości użytkowych: system 4

5. Noma zhamonizowana: PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007
6. Deklarowane uAaściwości użytkowe:
Zasad nlcze charakterystykl

Vwaściwośd Lfżytkowe

Reakcja na ogień

Zhamonlzowanaspecyflkacjad}chniczna

klasa A1

Odporność na działanie ognia zewnętTznego

zadowalająca

Emisja azbestu

brak zawartości azbestu
klasa 1 (S)

\^Ąftzymałość na zginanie

(wytrzymałość charakt. 3,5 Mpa; min. 2,8 Mpa)

zadowalająca

Odporność na poślizg / poślizgnięcie

Współczynnik przewodności cieplnej

1 ,24 W/m*K

zadowalająca

Trwałość

Dodatkowe ceclty deklamowaTie
Odporność na \^/arunki atmosferyczne:

klasa 2 (8)

nasiąkliwość

PN-EN 1339:2005PN-EN1339:2005/AC:2007

(wartość S 6%)

Odporność na warunki atmosferyczne:
odporność na zamrażanie/rozmrażanie

klasa 3 (D)
(wart. śred. s 1 ,0 kg/m2; przy czy żaden

z udziałem soli odladzających

Poj. wynik > 1,5 kg/m2)

klasa 30 (3)

Obciąż enie niszczące

(wytrzymałość charakt. 3,0 Mpa; min. 2,4 Mpa)
klasa 4 (1)

Odporność na ścieranie

ĆS 20 mm lub = 18000 mm3 / 5000 mm)
wg Oferty
dop. odch. wymiarów: klasa 1 (N)
różnice między przekątnymi: klasa 1 (J)

Ksztaft i wymiary

Właściwości użytkowe określonego po`Aryżej \Aryrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
l`/``[}ORATORIUM ZAKŁADOWE

BUSZREM S.A
z/s w Piotrkowie Trybunalskim

ZAKŁAD PRODUKCJI KOS" BRUKOWEL,
w Graiewie

13-214 Uzdowo. tei 023 696 55 42 oo 45
NIP 771 -24-36-996

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku

