
DEKLARAOA WŁAŚCIWOŚC! UŻYTKOWYCH
Nr BI-15/2013-MAŁRO/12

1, NiepoMarzalny kod identyf|kacyjny typu wyrobu : (1) Prefabrykaty z betonu. Elementy murowe - Bloczki betonowe _380x240x120-MAŁRo-klasa 15 MPa,

2' Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlane8o : Bloczki betonowe- 380x240x12o-MAŁRO-kłasa 15MPa. Partia - miesiąc i rok produkc;i pód'any n.'orn.lor.ni, (etykiecie) wyrobu.z betonu kruszYwowego pneznaczonych do stosowinia w konstruĘach ,nuroń.6 _ ńrr. 15Mpa_ MAŁR.,

3, Przewidziane Przez Produceńta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającązastosowanie zharmonizowaną speqńkacją techniczną :

Bloczki betonowe z betonu kruszYwowego pn".n..roń" do stosowania w konstrukcjach murowych -tynkowanychPrzenosząrych obciąŻenia w budownictwie ogólnym. Elementy są pzystosowane do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścianjednowarstwowych, zewnętrznych warstw kóminów, ścian szczelinowych, działowych, oporowych iścian piWnic.

4, Nazwa : (nazwa handlowa tu,! 
1111zet9nv znak towarowy) : Bloczek betonowy- 380x240xl2G,MAŁRo-klasa 15MPa.Adres producenta: Z.P.H.U. ,,MAŁRO" Małgorzata oratwa, ął-rsl sośnicowice, ul, Smolnicka 10.

5, Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo) : nie dotyczy.

3;i§'i$jlli]itemy 
oceny i WeMikacji stałoŚci właŚciwoŚci użytkowych wyrobu budowlanego : Element kategorii ll _ system

l;§;''o'o*u 
deklaracji właŚciwoŚci użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: nie

8' W PrzYPadku deklaracji właŚciwoŚci uŻYtkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejskaocena techniczna : nie dotyczy,

9. Deklarowane właściwości u

W przypadku gdy na podstawie art s
wyrób jest zgodnv : nie dotyczy

10, WłaŚciwoŚci uŻYtkowe wYrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 9,Niniejsza deklaracja właŚciWoŚci użYtkowYch wydana zostile na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.
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W imieniu producenta podpisał(-a) :

Sośnicowice, dnia 01. 07. 2OL3 r.
(miejsce i data wydania|

(nazwisko i stanowisko)

Zakład Produkcyjno-Hand lctwo-Usfu golvy
"MAŁRO" Małgorztłtn Dratwa

,ł.1-153 ośnicowicą ul. Smolrricka 10
,$ ooo 284 337, (32) 23s 73 05

i*,! II}; 9 69 -07 3-63-95 REGON : tft5a6Ł?

Za sa d n i cze ch a ra kte rystyk i Właściwości użytkowe Zh a rm a n i zow a n d sp e cyfi kq cj a
technicznaBloczek beton Klasa wytrzymałości 15MPa

PN-EN 77t-3:20ll

Kształt i budowa - Wymiary [rnmJ
Kategoria odchyłek wymiarów Kategoria D1

lzolacyjność od bezpośrednich dźwięków
powietrznych.

Gęstość brutto i netto lkglm3]
Wytrzymałość mecha n iczna.

ałość na ściskanle średnia.
Prostopadle do powierzchni kładzenia

> ].5,0 MPa
Absorpcja wody przez podciąganie

kapitarne C *,, wspćłczynnik absorpcji
g7rn'*so''

StabiIność wymiarów Rozszerzalność pod wpływem wilgoci -
całkowity współczynnik zmian liniowych

^lc/l 
[mm/mJ < 0,20

Reakcia na oeień Euroklasa A1
Przepuszczalność pary wodn Współczynnik dyfuzji pary wodne

Właściwości cieplne - gęstość 21O0

Ikglm3J
Ą to,d.., - 1,30 [WmxKJ

Wytrzymałość spoiny (wa rtość ustalońa) a,20 N/mm
Trwałość (odporność na zamrazanie-

odmrazanie
Substa ncj e n iebezpieczne Wyrób nie zawiera substancji

niebezpieczn


