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1.  Nazwa i nazwa handlowa wyboru budowlanego:

PIASKOWIEC WET CAST

(asoriyment wg tabeli)

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

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

pieszego na nawjerzchniach zewnêtrznych  i we\A/nêtrznych.  Elementy podlegaj¹ce zamm¿aniu i odmra¿aniu  bez

tidzia³u soli odladzaj¹cych.

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

BUSZREM S.A.

ul. ¿wirki 9, 97B00 Pidrków 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 weryfikaqi sta³oœ d w³aœ cwoœ d u¿ytkowych: system 4

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

8.  Deklarowane Waœ ciwoœ ci u¿ytkowe:

Zasadnicze charaktcrystykl vyyrobu budowlariego
Dek[aro`A/ane \Maœ ciwoœ cl u¿]"«rwe uwagi

dla zamferzoriego stosowanñ ³ub zasóosoumñ

Wybzyma³oœ æ na œ ciskanie 30 N/mm2 (klasa betonu C25/30)

PN-EN 13198:2005

W³aœ ciwoœ ci geometiyczne dop. odch. wymiarów wg specyfikacji

Wygl¹d powierzchni zewnêtTznej na wyrobie nie powinny byæ widoczne ¿adne rysy

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

udzia³u soli odladzaj¹cych: nasi¹kliwoœ æ

Reakcja na ogieñ klasa A1

Kszta³t i wymiary wg Oferv

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

w³aœ ch~oœ ciami  u¿y(kowymi.   Niniejsza  krajowa  dek³aracja  w³aœ ciwoœ ci  u¿ytkowych  wydana  zostaje  zgodnie  z  ustaw¹

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

W imieniu producenta podpisa³:

LABORATORIUM   ZAK£ADOW£
I}USZREJ`^  S.A

z/s  w Piotrkowie  Tryburialskim

ZAK£AD PRODUKCJI  KOSTKI  BRUKOWEJ

w  Graiewie

13-214  Uzdowo. tel   023 696  55 42 do 45

NIP 771 -24-36-996
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Tabela 1. Pe³ny asoriyment produkowanych wyrobów*

Nazwa wyFobu Typ
WymiaryszerJd³jgr.(mm)

Kolor

PIASKOVVIEC VVET CAST

A8C

gr. 43 ciemny, jasny

PIASKOWIEC WET CAST

1„1„'V 300/300/43300/600/43600/600/43450/450/43

ciemny, jasny

* wymiary oraz ksztaft zgodnie z katalogiem wyrobów

LABORATORIUM   ZAK£ADOW£
BUSZREM S.A

z/s w Piotrkowie Trybunalskim

ZAK£AD PRODUKCJI KOS" BRUKOWEJ
w Gralewie

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

ww\^/.buszrem.Dl                               strona 2 z 2


