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1. Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

GAZON VERDURO MINl oraz MAxl kołor szary, grafit, czerwony, brązo\A/y

GAZON PICCOL0 oraz PICCOLO MINl kolor szary, grafit, czerwony, brązowy

GAZON GRANDE kolor szary, grafit, czerwony, brązowy
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: elementy małej architektury ulic i ogrodów

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do pojedynczego stosowania lub spiętrzane do

wysokoś ci max.1,25 m zgodnie z projektem. Stosowane do kształtowania krajobrazu, nie przenoszą obciążeń od
ruchu pojazdów ani nacisku gruntów. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu
bez udziału soli odladzających.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BUSZREM S.A.

ul. • wirki 9, 97€00 Piotrków Trybunalski
Miejsce produkcji:

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralevrie,13214 Uzdowo
5. Miejsce i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacjj stałoś ci właś ciwoś ci użytkowych: system 4

7. Polska Norma wyrobu: PNEN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

8. Deklarowane wlaś ciwoś ci użytkowe:
Zasad n]cze charakbndfll `Arypobu budowlanego

Deklarowane maś cjwoś ci użytko`Ae

dla zamierzonego stosowariia lLib zastos®wań
Wybzymałoś ć na Ściskanie

uwagl

30 N/mm2 (klasa betonu C25/30)

Właś ciwoś ci ge o m ebyczne

dop. odch. wymiarów wg specyfikacji

Wygląd povrierzchni zewnętrznej

na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy

Odpornoś ć na zamrażanie i odmrażanie bez
udziału soli odladzających: nasiąkliwoś ć

wartoś ć ś rednia do 6%

Reakcja na ogień

klasa A1

Kształt i wymiary

wg Oferty

PNEN 13198:2005

9. Właś ciwoś ci użytkowe okreś lonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi

vwaś ciwoś ciami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja vwaś ciwoś ci użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialnoś ć producenta.

W imieniu producenta podpisał:

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

BusZREJn s.A.
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