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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

KRAWĘŻ NIK BETONOWY
(asoriyment wg tabeli)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczony do oddzielenia terenów znajdujących się na tym
samym poziomie lub na różnych poziomach; stosowany w celu ograniczeniai albo `A/yznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej; jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z jnnymi elementami; jako
oddzielenje pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, ftp.; zamierzone
zastosowanie: jako nawierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne.
3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. Ż 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 zhamonizowana: PNEN 1340:2004 oraz PNEN 1340:2004/AC:2007
6. Deklarowane właś ciwoś ci użytkowe:
2żsadTticEe charakterystyki

Wtaś ciwoś cl użytkcm

Reakcja na ogień

Zharmonizowanaspecyflkacjatechnkzna

k]asa A1

Odpornoś ć na działanie ognia zewnędznego

Emisja azbestu

zadowalająca
brak zawar(oś ci azbestu
klasa 1 (S)

Wytizymałoś ć na zginanie

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

zadowalająca

Odpornoś ć na poś lizg / poś lizgnięcie

Współczynnik przewodnoś ci cieplnej

1 ,24 W/m*K

zadowalająca

TMałoś ć

Dodatkowe cechy deklałowane
Odpornoś ć na warunki atmosfeTyczne:
nasiąkliwoś ć

PNEN 1340:2004PNEN1340:2004/AC:2007

klasa 2 (8)
(warloś ć S 6%)

Odpornoś ć na warunki atmosferyczne:
odpornoś ć na zamrażanie/rozmrażanie

z udziałem soli odladzających
Odpomoś ć na ś cieranie

klasa 3 (D)
(wart. Śred. S 1,0 kg/m2; przy czy • aden
Poj. wynik > 1,5 kg/m2)
klasa 4 (1)

ćS 20 mm lub S 18000 mm3 / 5000 mm2)
wg Oferty

Kształ( i wymiary

dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji

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 rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na `A/yłączną odpowiedzialnoś ć producenta okreś lonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w ńER[ęwiR itĘmją6fl.S&ffi;| 9 roku
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Tabela 1. Pełny asoriyment produkowanych wyrobów*

Nazwa vmbu

Wymiary9rJd»wQF.tmm)

Typ
PROSTYNAJPZJDONWSKOŚNYLEVVYSKOŚNYPRAVW

Kolor
1 50/1000800150/1000mo150/1000mo/300150/1000XZ20/330

KRAWĘ• NIK

Szary
R1R3

KRAWĘŻ NIKŁUKOWY
ZEWNĘTFązNY

R5R8

POŁÓWKAPROSTY

KRAWĘŻ NIK
* wymiary oraz ksztalt zgodnie z kata

1 50„80/300
200/500/300200/1000/300

ogiem wrobów
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Szary

Szary

