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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OPOF"lK 120/1000/250 kolor szary

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
rzeczywjstej lub wizuałnej; jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi elementami; jako
oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego, itp.; zamierzone
zastosowanie : jako nawierzchnie zewnętrzne oraz wewnętrzne.
3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. żwirki 9, 97B00 Piotrków TITybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo
4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 4
5. Noma zharmonizowana: PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007
6. Deklarowane właścjwości użytkowe:
ZasadŁiicze chaTakteTystykf

Zlłamtmizo"na§pecyftkaQBtechrizczriaPN-EN1340:2004PN-EN1340:2004/AC:2007

Wbściwoścl uźytkowe

Reakcja na ogieh

klasa A1

Odporność na działanie ognia zewnędznego

zadowalająca

Emisja azbestu

brak zawail:ości azbestu
klasa 1 (S)

Wytizymałość na zginanie

(wytrzymałość charakt. 3,5 Mpa; min. 2,8 Mpa)
Odporność na poślizg / poślizgnięcie

zadowaLająca

Współczynnik przewodności cieplnej

1 ,24 W/m.K

Trwałość

zadowalająca
Dodatkowe cecliy dekłarow&ne

Odporność na warunki atmosferyczne:

klasa 2 (8)

nasiąklwość

Odporność na warunki atmosferyczne:
odporność na zamrażanie/rozmraźanie

(wartość S 6%)
klasa 3 (D)

(wart, śred. S 1,0 kg/m2; przy czy Źaden

z udziałem soli odladzających

Poj. Vwnik > 1,5 kg/m2)
klasa 4 (1)

Odpomość na ścieranie

ć 20 mm lub ± 18000 mm3 / 5000 mm?
wg Oferty
dop. odch. wymiarów: wg specyfikacji

Kształ( i wymiary

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych vwaściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja wlaściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na `Aryłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bogusław Bojarski w Gralewie dnia 18.02.2019 roku
i /\BORATORIUM ZAKŁADOWE

BUSZRE^^ S.A.
z/s w Pioirkowie rrybunalskirn

Zr``KŁAD pRODUKcji KoS" BRUK0wEj
w Gralewłe

13-214 Uzdowo tel 023 696 55 42 do 45
NIP 771 -24-36-996
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