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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BETONOWA PŁYTA BRUKOWA
ROCK PŁYTA ś RUTOWANA
(asoriyment wg tabeli)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczona do wykonywania nawierzchni brukowych dla ruchu

pieszego i drogowego na nawjćrzchniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy przykrycia
dachowego zgodnie z projektem, wszędzie tam gdzie deklarowane właś ciwoś ci użytkowe są wystarczające.
li=

3. Producent:

BUSZREM S.A.

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

5. Noma zhamonizowana: PNEN 1339:2005 oraz PNEN 1339:2005/AC:2007
6. Deklarowane vwaś ciwoś ci użytkowe:

Zasad nbze cT]araktery"

Vwaś clwoś ci użytkowe

Reakcja na ogień

ZharmonLzowanaspecyfikacjateęhtiiczm

klasa A1

Odpornoś ć na działanie ognia zewnętrznego

zadowałająca

Emisja azbestu

brak zawartoś ci azbestu
klasa 1 (S)

Wytizymałoś ć na zginanie

(wytrzymałoś ć charakt. 3,5 Mpa; min. 2,8 Mpa)
Odpornoś ć na poś lizg / poś lizgnięcie

zadowalająca

Współczynnik przewodnoś ci cieplnej

1 ,24 W/m*K

Trwałoś ć

zadowalająca
Bdatkowe cechy deklanowane

Odpornoś ć na warunki atmosteryczne:
nasiąkwoś ć
Odpornoś ć na warunki atmosferyczne:
odpornoś ć na zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzających

klasa 2 (8)

PNEN 1339:2005PNEN1339:2005/AC:2007

(wartoś ć S 6%)

klasa 3 (D)
(warl. ś red. S 1,0 kg/m2; przy czy żaden
poj. wynik > 1,5 kg/m2)

klasa 30 (3)

Obciążenie niszczące

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

Odpornoś ć na ś cieranie

ĆS 20 mm lub S 18000 mm3 / 5o00 mm2)

wg oferv
Kształt i wymiary

dop. odch. wymiarów: klasa 1 (N)
różnice między przekątnymi: klasa 1 (J)

Właś ciwoś ci użytkowe okreś lonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właś ciwoś ci
użytkowych. Niniejsza deklaracja właś ciwoś ci użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzenjem (UE) nr 305/2011 na \Aryłączną odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnja 18.02.2019 roku
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Tabela 1 . Pełny asoriyment produkowanych wymbów (płyty ś rutowane)*

Vmiarysze'JdłJgr.(mm)
Kolor

Typ

Nazwa wyrQbu

4830

ROCK

PŁW ŚRUTOWANE

4801

4802

400/600/38

400/40088

4BCM1

ROCK
PŁYTY Ś RUTOWANE
ROCKPŁYTYŚRUTOWAN EPIASKOWIEC

4BCG1

4856
4863
4BCM1

4BCG1

ROCKPŁYTYŚRUTOWANEŁUPEK

4805
* wymiary oraz ksztaft zgodnie z katalogiem wyrobów
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400/600/38
400/400/38

jasny beż

beż
brąz
mamurowy
granftowy
pieprz i sól
CzeTWony

400/600/38
400/400/38
400/600A8400/400/38

marmurowy

gramowy
łupek jasny

