
DEKIARAoA WŁAśclWośq UżYIKoWYCH
Nr BL-15/2013-MAŁRO/14

1, NiePowtarzalnY kod identńkaryjny typu wyrobu : (1) Prefabrykaty z betonu. Elementy murowe _ Bloczki betonowe _
380x240xl4GMAŁRO-k|asa 15 MPa.

2, Numer tYPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego : Bloczki betonowe- 380x240x140-MAŁRO-klasa 15 MPa. Partia - miesiąc i rok produkcji pod.ny ni ornrko*.niu (etykiecie) wyrobu,
z betonu kruszywowego przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach murowych _ kla§a 15 tvlpa- rvleino.

3, Przewidziane pzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specńkacją techniczną :

Bloczki betonowe z betonu kruszywowego przeznaczone do §tosowania w konstrukcjach murowych - Ęnkowanych
PrzenoszącYch obciąŻenia w budownictwie o8ólnym, Elementy są przystosowane do wszystkich .a..io, s."", * |m ścianjednowarstwowych, zewnętrznych Warstw kominÓW, ścian szczelinowych. działowych, oporowych i śiian piwnic.

4, Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzeŻony znak towarowy) : Bloczek betonowy- 380x240xl4GMAŁRo-klasa 15 MPa.
Adres producento: Z.P.H,U. ,,MAŁRO" Małgorzata Dratwa,44-153 Sośnicowice, ul. smolnicka 10,

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnione8o pzedstawiciela (pełnomocnictwo) : nie dotyczy.

6, system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego : Element kate8orii ll _ systemoceny zgodności nr 4.

7, W PrzYPadku deklaracji właŚciwoŚci użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: niedotyczy.

8, W PrzYPadku deklaracji właŚciwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska
ocena techniczna : nie dotyczy,

9" Deklarowane właściwości użytkowe :

W przypadku gdy na podstawie art. 3Z lub 38
wyrób jest zgodny i 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 zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

NIK
rketingu

ruszkfi

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Sośnicowice, dnia 01.07. 2013 r.

(miejsce i data wydanial

(nazwisko i stanowisko}
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Zdsdd n i cze cha ra kte rystyki Właściwości użytkowe Zh a rm o n i zowa n a s p e cyfi ka cj a
techniczna

Bloczek betonowy Klasa wytrzymałości 15 MPa

PN-EN 77t-3:2a1,1

Kształt i budowa - Wymiary [mmJ 380x240x140
Kategoria odchyłek wymiarów Kategoria D1

lzolacyjność od bezpośrednich dźwięków
powietrznych.

Gęstość brutto i netto [ks/m3J

ś 2100

Wytrzymałość mecha n iczna.
Wytrzymałość na ściskanie średnia.

Prostopadle do powierzchni kładzenia
> ].5,0 MPa

Absorpcja wody przez podciąganie
kapilarne C *,, współczynnik absorpcji

g/m'xso'5
ś15

Stabilność wymiarów Rozszerzalność pod wpływem wilgoci -
całkowity wspótczynnik zmian liniowych

^lc/l 
[mm/mJ < ą20

Reakcja na ogień Euroklasa 41
Przepuszcza lność pary wodnej Wspołczynnik dyfuzji pary wodnej p = 5/15

Właściwości cieplne - gęstość 2100

Ikglm3]
tr to,d.y - ].,30 [WmxKJ

Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona) 0,].0 N/mnn2
Trwałość (odporność na zamrazanie-

odmrazanie}
WUN

Substancje niebezpieczne Wyrób nie zawiera substancji
niebezpiecznych


