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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OBRZEŻE TRAWNIKOWE 60n50/200 kolor szary, grafit, czerwony, brązowy, mokka
OBFązEŻE TRAWNIKOWE 80/1000/300 kolor szary, grafit, czerwony
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczony do oddzielenia terenów znajdujących się na tym
samym poziomie lub na różnych poziomach; stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej; jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami; jako
oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, itp.; zamierzone
zastosowainie: jako nawierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne.
3. Producent:
BUSZFU:M S.A.

ul. żwirkj 9, 97B00 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie,131214 Uzdowo
4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4

5. Noma zhamonizowana: PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007
6. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnlcze charakóeq/styki

Wlaścjwości użytkowe

Reakcja na ogień

Zhamonlzowanaspeęyfikacjatechniczna

klasa A1

Odporność na działanie ognia zewnętrznego

zadowalająca

Emisja azbestu

brak zawartości azbestu
klasa 1 (S)

Wydzymałość na zginanie

(vmrzymałość charakt. 3,5 Mpa; mjn. 2,8 Mpa)

zadowalająca

Odporność na poślizg / poślizgnięcie

Współczynnik przewodności cieplnej

1 ,24 W/m*K

zadowalająca

Trwałość

PN-EN 1340:2004PN-EN1340:2004/AC:2007

DodatkoiAre cechy deklarowane
Odporność na warunki atmosferyczne:
nasiąkwość

(wartość ± 6%)

Odporność na warunki atmosferyczne:
odporność na zamrażanie/rozmrażanie

(wart. śred. ± 1,0 kg/m2; przy czy żaden

z udziałem soli odladzających

klasa 2 (8)
klasa 3 (D)
Poj. Vwnik > 1,5 kg/m2)
klasa 4 (1)

Odporność na ścieranie

ĆS 20 mm lub ± 18000 mm3 / 5000 mm2)
wg Oferty

Kształt i wymiary

dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych wTaściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedziałność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku
l /`F;ORATORIUM ZAKŁADOWE

BUSZRE^^ S.A
z/s w Piotrkowie Trybunalskim

7,``r'`ŁAD pRODUKCJi KoSTKi BRUKOWEJ
w Graiewie

13~214 Uzdowo. tei 023 39ó 55 42 do 45
NIP 771 -24-36-996

