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KRAJowA DEK#%::,?,#PAKŒBCGT³:f³c4l u¿yTKOwycH

1. Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

B0RDIR MILANO 125/100/200 postarzana kolor szary, grafit, czerwony
BORDIR MILANO 125/100/200 postarzana kolor kawowe inspiracje: karmel, latte, mokka

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: elementy ma³ej archi£ektury ulic i ogrodów

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: stosowane do kszta³towania krajobrazu, nie przenosz¹ obcj¹¿eñ od

ruchu pojazdów ani nacisku gruntów. Elementy zewnêtrzne pod[egaj¹ce zamra¿aniu j odmra¿aniu bez udzia³u soli

odladzaj¹cych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BUSZREM S.A.

ul. ¯ wjrki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Miejsce produkcji:

Zak³ad Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

5. Miejsce i adres siedziby upowa¿nionego przedstawiciela, o ile zosta³ ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji sta³oœ ci w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowych: system 4

7. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy ma³ej architektury ulic i ogrodów

8. Deklarowane w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowe:
Zasad nicze c³iarakterystyk! wyrobu budow³anego

Deklarow¹ne \Ahœ cfwoœ ei u¿ytkowe

dla zamlerzoneg® stosowanñ lu b zastosowañ
Wyhzyma³oœ æ na œ ciskanie

30 N/mm2 (klasa betonu C25/30)

W³aœ ciwo œ ci geom edyczne

dop. odch. wymiarów wg specyfikacji

Wygl¹d powierzchni zewnêtrznej

LJvmgi

na wyrobie nie povrinny byæ widoczne ¿adne rysy

Odpornoœ æ na zamra¿anie i odmra¿anie bez

udzia³u soli odladzaj¹cych:

PN-EN 13198:2005
wartoœ æ œ rednia do 6%

nasi¹kliwoœ æ

Reakcja na ogieñ

klasa A1

Kszta³t i wymiary

wg Oferty

9. \Maœ ciwoœ ci u¿ytkowe okreœ lonego pow)¿ej wyrobu s¹ zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi

wlaœ crwoœ ciami u¿}¥kowymi. Niniejsza krajowa deklaracja w³aœ c.woœ ci u¿ytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw¹

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœ æ producenta.

W imieniu producenta podpisa³:

l ³`rjoRATORIUM ZAK£ADOWE

BUSZRE³w S.A.
z³'s w Piotrkowie Trybur`alskim

z+.`r:£AD PRODUKcjl KOSTKI BRUKOWEj
w Gralewie

13-214 Uzdowo. {el 023 696 55 42 ao 45
NIP 771 -24-36-996

