busznemsæ

KRAJowA DEK#%::,?,#PAKŒBC£#³c; U¿yTKOWCH

1, Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

CORNER sysfem
£AWKA Z OPARCIEM 560/1900/1700 4853 kolor jasnoszary / £AWKA BEZ OPARCIA 400/1900/1700 4853 ko]or jasnoszary

£AWKA PE£NA 565/1900/1700 4853 kolor jasnoszary

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: elementy ma³ej architektury ulic i ogrodów

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: stosowane do kszta³towanja kraijobmzu. Elementy njenoœ ne do

zastosowania w miejscach publicznych jak i prywatnych takich jak: parki, ogrody, œ cie¿kj dla pieszyoh, place

zabaw itp. Elementy zewnêtrzne podlegaj¹ce zamra¿aniu i odmra¿aniu bez udzia³u soli odladzaj¹cych.

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

ul. ¯ wirki 9, 97®00 Piotrków Trybunalski
Miejsce produkcji:

Zak³ad Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie,13i214 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 Noma wyrobu: PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy ma³ej architektury ulic i ogrodów

8. Deklarowane wlaœ ciwoœ ci u¿ytkowe:
Zasadriicze cl`arakterystyki wyrobLi budoudanego

d]a zamlerzonego stosowania lL³b zastosowañ

Deklarowar]e \ARaœ cfwoœ ci u¿ytkotAe

Wydzyma³oœ æ na œ ciskanie

30 N/mm2 (klasa betonu C25/30)

W³aœ ciwoœ ci ge omedyczne

dop. odch. wymiarów wg specyfikacji

Lmagi

na wyrobie nie powinny byæ widoczne ¯ adne rysy

Wygl¹d powierzchni zewnêtrznej

PN-EN 13198:2005

Odpornoœ æ na zamra¿anie i odmra¿anie bez
wartoœ æ œ rednia do 6%

udzjah³ soli odladzaj¹cych : nasi¹kljwoœ æ

Reakcja na ogieñ

klasa A1

Kszta« i vwmiary

wg Oferp

9. W³aœ chMoœ ci u¿ytkowe okreœ lonego powy¿ej wyrobu s¹ zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi

wlaœ cwoœ ciami u¿}¥kowymi. Niniejsza krajowa deklaracja w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw¹

z dnia 16 Io^rietnia 2004 r. o wyrobach budowanych na wyh¹czn¹ odpowiedzialnoœ æ producenta.

W imieniu producenta podpisa³:
l,/.`BORATORIUM ZAK£ADOwi

BUSZREJ`^ S ^
z³`s w Pio`rkowie Trybunalskim

Z/`.}:LAD PRODUKCJI KOS"I BRUKOWE`
w Gralewie

13..214 Uzdowo tel 023 696 55 42 t]o JJ`
NIP 771 -24-36-996

Bogus³aw Bojai'ski w Gra³ewie dnia 18.02.2019 roku

