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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PŁYTA BETONOWA 70/500/500 GŁADKA kolor szary, czerwony, grafitowy
PŁYTA BETONOWA 70/500/500 PŁUKANA kolor jasny granit, ciemny granit, melanż antracytowy
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczona do wykonywania nawierzchni brukowych dla ruchu

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

BUSZFtiM S.A.

u[. Żwirki 9, 97€00 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo
4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4

5. Noma zhamonizowana: PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007
6. Deklarowane właścwości użytkowe:
Zasadnlcze cliamkterystykl

Zharmon!zowariaspecgkaęiatechnlczna

Waśclwośc] użyŁkowe

Reakcja na ogień

klasa A1

zadowalająca

Odporność na dziaŁanie ognia zewnędznego

Emisja azbestu

brak zawartości azbestu
klasa 1 (S)

Wytrzymałość na zginanie

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

zadowalająca

Odporność na poślizg / poślizgnięcie

1 ,24 W/m*K

Współczynnik przewodności cieplnej

zadowalająca

Trwałość

Dodatkowe cecliy demarowane
PN-EN 1339:2005PN-EN

klasa 2 (8)

Odporność na warunki atmosferyczne:
nasiąklwość

(wartość S 6%)

Odporność na warunki atmosferyczne:

klasa 3 (D)

odporność na zamrażanie/rozmrażanie
z udziałem soli odladzających

(wart. śred. S 1,0 kg/m2; przy czy Żaden
Poj. wynik > 1,5 kg/m2)
klasa 30 (3)

Obciążenie niszczące

1339:2005/AC:2007

(wy"zymałość charakt. 3,0 Mpa; mjn. 2,4 Mpa) .
klasa 4 (1)

Odporność na ścieranie

ĆS 20 mm lub ± 18000 mm3 / 50oo mm2)
wg Oferty

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

Kształt i wymiary

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklairowanych właściwości
użytko\A/ych. Niniejsza deklaracja właścjwości użytkowych `^/ydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku
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