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nr: 1/EB/2013
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa płyta ażurowa 8x40x60cm
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer typu: 8x40x60
Numer partii: Oznaczenie na opakowaniu palety – data produkcji na etykiecie wyrobu
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Prefabrykat betonowy stosowany na powierzchnie brukowane przeznaczone dla ruchu drogowego oraz jako
element pokrycia dachowego.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:
ALFA-BET Sp. z o.o. ul. Księdza Popiełuszki 10/19, 21-100 Lubartów
Zakład Produkcyjny w Niedrzwicy Dużej ul. Spółdzielcza 2, 24-220 Niedrzwica Duża
W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V:
System 4
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
nie dotyczy przeprowadził(-a/-o) nie dotyczy w systemie nie dotyczy i wydał(-a/-o) nie dotyczy
(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej
kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

(nazwa i numer identyfikacyjny
jednostki notyfikowanej)

8.

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydana została
europejska ocena techniczna:
nie dotyczy wydał(-a/-o) nie dotyczy na podstawie nie dotyczy przeprowadził(-a/-o) nie dotyczy
(nazwa i numer identyfikacyjny
jednostki ds. oceny technicznej)

(numer referencyjny
europejskiej oceny technicznej)

(numer referencyjny
europejskiego dokumentu oceny)

w systemie nie dotyczy i wydał(-a/-o) nie dotyczy
(certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej
kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku)

9.

Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:
Zasadnicze charakterystyki

Emisja azbestu
Wytrzymałość na zginanie (MPa)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Współczynnik przewodności cieplnej [W/(mK)]

Właściwości użytkowe

Nie występuje
T
Zadowalająca
1,2

Odporność na działanie ognia zewnętrznego

Zadowalająca

Trwałość

Zadowalająca

Reakcja na ogień
Odporność na warunki atmosferyczne

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Klasa A1

PN-EN 1339:2003
Betonowe płyty
brukowe. Wymagania
i metody badań.

B, D

Ścieralność

H

Wymiary

N

Przekątne
J
10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt
9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
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