
DEKLARACIA WtAsCrWOSCr U2VTTOWYCH Nr 2 / 05 / 2Ol 5/ KRABET

4. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Pustaki betonowe szalunkowe : wymiary j.n.
' '  a) 500x250x205 mm

5. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pustaki betonowe szalunkowe z betonu kruszywowego
przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach murowych - tynkowanych przenoszqcych obciq2enia i nie
przenoszAcych obci42efi w budownictwie o96lnym. Elementy sa przystosowane do wszystkich rodzaj6w
5cian, w tym Scian jednowarstwowych, dzialowych, oporowych i Scian piwnic.

6. Adres producenta : DWOKAD sp. z o.o., ul. Przemyslowa L6,32-620 Brzeszcze
Zaklad Produkcyjny KMBET w Steblowie, 47-3OO Krapkowice, Stebl6w ul. Ligonia 5

4. Upowa2niony przedstawiciel: nie dotyczy

5, System(-y) oceny i weryfikacji stalo6ci wla6ciwo6ci uzytf<owych: Nr 4.

6a, Norma zharmonizowana: PN-EN 15435:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

Europejska ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: Centrum Uslug Badawczo-Projektowych Budownictwa ,,LABUD" Jan Mroczko
43-392 Miqdzyrzecze G6rne 426

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane wlaSciwo6ci uZytkowe:

. Gesto66 pustak6w brutto < 750 kg/m3

. Reakcja na ogieri : Euroklasa A1.

. Wsp6lczynnik pr2epuszczalno6ci pary wodnej : U = 300/100.

. Wytrzymalo66 na rozci4ganie Scianki Srodkowei (2ebra) >- 0,45 N/mm'z [MPa].
o 'Deklarowana 

wytrzymalo66 na zginanie Scianek bocznych > 2,7 N/mm2 [MPa].
o Tolerancjewymiarowe l -  +5 mm,tb-  + 5 mm, h -  +3,  -5 mm,
. Stabilno66 wymiar6w : rozszerzalno6i pod wplywem wilgoci, skurcz pod wplywem suszenia : Calkowity

wsp6lczynnik zmian liniowych ( 0,15 mm/m.
. Izolacyjno56 od bezpo6rednich d2wiqk6w powietrznych - gqsto6d brutto < 750 kg/m3
o Przewodno66 cieplna - NPD
. Trwalo66 - NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Wla$ciwo$ci uzytkowe okre5lonego powyzej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wla6ciwo6ci
u2ytkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr
305 | 2OLL na wylqczn4 odpowiedzia I no56 prod ucenta okre6lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a): limiq i nazwiskol - Dwojak Andrzej

w lmiejscef Stebl6w, ul. Ligonia 5

dnia fdata wydanial 30,05.2015
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