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KRAJOWA DEKLARACJA W£AŒCIWOŒCI U¯ YTKOWYCH

Nr KO11/1/BZPKBG/13214

1.  Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

PETRA system ogrodzenia

(asoriyment wg tabeli)

2. Oznaczenie typu wrobu budowlanego: elementy malej architektury ulic i ogrodów; elementy ogrodzeñ

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  stosowane do kszta³towania krajobrazu,  nie przenosz¹ obci¹¿eñ od

ruchu  pojazdów ani  nacisku  gruntów.  Elementy  przeznaczone  do  rêcznego  uk³adania  i  wznoszenia  ogrodzeñ:

murków,  s³upków  i  zadaszeñ.     Elementy  zewnêtrzne  podlegaj¹ce  zamna¿aniu  i  odmra¿aniu  bez  udzia³u  soli

odladzaj¹cych.

4.  Nazwa i adres sjedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

BUSZREM S.A.

ul. ¯ wirki 9, 97€00 Piotrków Trybunalski

Miejsce produkêji:

Zak³ad Produkcjj Kostki Brukowej w Gralewje,13-214 Uzdowo

5. Miejsce i adres siedziby upowa¿nionego przedstawiciela, o ile zosta³ ustanowony: nie dotyczy

6.  Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji sta³oœ ci w³aœ ciwoœ ci u¿ytkowych: system 4

7. Polska Noma wyrobu: PN-EN13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy ma³ej architektury ulic i ogrodów

8.  Deklarowane wlaœ ciwoœ ci u¿ytkowe:

Zasadiileze cltarakteFystykf Wyrobu l]udowlaheg o
mkbrowane wlaœ ciweœ cl u¿ytkowe Uwagid³a zamerzo³iego stesowania lu b zastosowañVwbzyma³oœ ænaŒcjskanieW³aœ ciwoœ cigeomeoyczneWygl¹dpow.erzchnizewnêtrznejOdpornoœ ænazamra¿anieiodmra¿aniebez

30 N/mm2 (klasa betonu C25/30)

PN-EN 13198:2005

dop. odch. wymiarów wg specyfikacji

na wyrobie nie powinny byæ widoczne ¯ adne rysy

wartoœ æ œ rednia do 6%
udzia³u soli odladzaj¹cych: nasi¹kliwoœ æ

Reakcja na ogieñKszta«ivwmiary klasa A1

wg Oferp

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

w³aœ ciwoœ ciami  u¿ytkowymi.   Niniejsza  krajowa  deklaracja  w³aœ ciwoœ ci  u¿ytkowych  wdana  zostaje  zgodnie  z  ustaw¹

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

W imieniu producenta podpisa³:

L/.`BORATORIUM   ZAK£ADOWE
BUSZREM S.A

z/s w Piotrkowie Trybunalskim

ZAK£AD PR00UKCJI  KOSTKI  BRUKOWEJ
w Graiewie

13-214 Uzdowo   tel   023 696 55 42 cio 45
NI P 771 -24-36-996
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Tabela 1   Pe³iaDeia i . r'e³ny asonyment produkowanych wyrobów*

Nazwa wymbu "ym-iaTy d\JszJvtys.lmm)
Kolor

&UPEK SZEROKl 380/380/1 40
karmel, mokka , granit, melanŸ wulkaniczny,

melan¿ jasny, melan¿ antracytowy

S£UPEK W¥SKl 380/190/140
karmel, mokka, granft,  melan¿ wulkaniczny,

melan¿ jasny, melan¿ antracytowy

MUREK 380/190/140
karmel, mokka, granft,  melan¿ wulkaniczny,

melan¿ jasny, melan¿ antracytowy

DASZEK W¥SKl 270/60/140
karmel, mokka, gram, melan¿ wulkanjczny,

melanŸ jasny, melan¿ antracytowy

DASZEK SZEROKl 4JOMJ0rlo
karmel, mokka , granit, melan¿ wulkaniczny,

melan¿ jasny, melan¿ antracytowy

P£YTKAOK£ADZINOWA 380/140/45
karmel, mokka, granft,  melanŸ wulkaniczny,

melan¿ jasny, melanŸ antracytowy
`Arymary oraz kszt@ft zgodnie z katalogiem wyrobów

l/.`BORATORIUM   ZAK£ADOW
BUSZF³E^^  S  A

z/s w Piotrkowie Trybunalskirn

ZjL\r`£AD PRODUKcjl  KOSTKI BRUKOWE
w Gralewie

13.214  Uzdowo,  tel   023  696  55 42  i]o  æ+`

NIP 771 -24-36-996


