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1. Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

PIASKOWIEC WET CAST
(asoriyment wg tabeli)

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

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczona do wykonywania nawierzchni brukowych dla ruchu

pieszego na nawjerzchniach zewnętrznych i we\A/nętrznych. Elementy podlegające zammżaniu i odmrażaniu bez
tidziału soli odladzających.

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

ul. żwirki 9, 97B00 Pidrków Trybunalski
Miejsce produkcji:

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie,13-214 Uzdowo

5. Miejsce i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaqi stałośd właścwośd użytkowych: system 4

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

8. Deklarowane Waściwości użytkowe:
Zasadnicze charaktcrystykl vyyrobu budowlariego
Dek[aro`A/ane \Maściwoścl uż]"«rwe

dla zamferzoriego stosowanń łub zasóosoumń
Wybzymałość na ściskanie

uwagi

30 N/mm2 (klasa betonu C25/30)

Właściwości geometiyczne

dop. odch. wymiarów wg specyfikacji

Wygląd powierzchni zewnętTznej

na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy

Odporność na zamrażanie i odmrażanie bez

PN-EN 13198:2005
wartość Średnia do 6%

udziału soli odladzających: nasiąkliwość

Reakcja na ogień

klasa A1

Kształt i wymiary

wg Oferv

9. Vvraściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi

właśch~ościami uży(kowymi. Niniejsza krajowa dekłaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą

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

W imieniu producenta podpisał:

LABORATORIUM ZAKŁADOWŁ

I}USZREJ`^ S.A
z/s w Piotrkowie Tryburialskim

ZAKŁAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Graiewie

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

\M^/w,buszrem.pl
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Tabela 1. Pełny asoriyment produkowanych wyrobów*

WymiaryszerJdłjgr.(mm)
Nazwa wyFobu

Typ

Kolor

A8C
PIASKOVVIEC VVET CAST

gr. 43
1„1„'V

PIASKOWIEC WET CAST

ciemny, jasny

300/300/43300/600/43600/600/43450/450/43
ciemny, jasny

* wymiary oraz ksztaft zgodnie z katalogiem wyrobów

LABORATORIUM ZAKŁADOWŁ

BUSZREM S.A
z/s w Piotrkowie Trybunalskim

ZAKŁAD PRODUKCJI KOS" BRUKOWEJ
w Gralewie

13-214 Uzdowo. tel 023 696 55 42 do 45
NI P 771 -24-36-996
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