DEKLARAoA WłAśoWośo
UŹrrKoWYcH
Nr BL-20/2013-MAŁRO/12

1, Niepowtarzalny kod identyf_ikacyjny typu Wyrobu
380x240x120-MAŁRO-klasa 20 MPa,

:

(1) PrefabrykaĘ z betonu, Elementy
rt9"l9lll' llmurowe

_

Bloczki betonowe

_

2' Numer tYPu, Pańii lUb seriilub
Jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego
: Bloczki betonowe
380x240x120-MAŁRo-klasa 20 MPa. Partia m'€siąc i rok produkcji
pód.ny n, orn.to*.niu (etykiecie) wyrobu.
z betonu kruszywowego przeznaczonych do stosowania
w konstrukcjach murowych - klasa z0 rrłpa- trłAtno,
-

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną
:
Bloczki betonowe z betonu kruszYwowego pneznaczone
do stosowania w konstrukcjach murowych
-Ęnkowanych
PrzenoszącYch obciąŻenia W budownictwie ogólnym, Elementy są przystosowane
do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian
jednowarstwowych, zewnętrznych warstw
kominów, Ścian szczelinowych, działowych, oporowych iścianpiwnic.

4, Nazwa ; (nazwa handlowa lŃ zastrzeżony znak
towarowy} : Bloczek betonowy- 380x240xl2GMAŁRo-klasa
20 MPa.
Adres producenta; Z.P.H,U. ,,MAŁRo" Małgorzata Dratwa,
44-153 sośnicowice, ul, smolnicka 10.
5, Nazwa iadres kontaktowy upowaŹnionego przedstawiciela
(pełnomocnictwo) : nie

doĘczy.

6, system lub sYstemY ocenY i weryfikacji stałoŚci
właściwości
uźytkowych wyrobu budowlanego : Element kategorii
ll
oceny zgodnoś4i nr 4.

J"§.oril'o'o*

_

system

deklaracji właŚciwoŚci użytkowych dotyczącej wyrobu
budowlane8o objęte8o normą zharmonizowaną: nie

8' W PrzYPadku deklaracji właŚciwoŚci użytkowych
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została europejska
ocena techniczna : nie dotyczy.
9. Deklarowane właściwości
u
Za sa d n i cze ch a ra kte
rystyk

i

Bloczek beton
4ałt i budowa - Wymiary [mm]
Kategoria odchyłek wym ia rów
lzolaryjnośćod bezpośrednich dźwięków
Gęstość brutto i netto [kglm3]
Wytrzymałośćmecha n iczna.
Wytrzymałośćna ściskanie średnia"
Absorpcja wody przez podciąganie

Właściwości
użytkowe

Zh a rm o

n

i zow a n

a sp e cyfi ka

techniczna

Klasa wytrzymałości20 MPa

380x240xl2a
Kategoria D1

Prostopadle do powierzchni kładzeńń
> 20,0 MPa

kapilarne C *,, współczynnik absorpcji
gfm'*so'5

Stabilnośćwymiarów

Reakcia na ogień
Przepuszczalnośćpary wodne

Właściwości
cieplne - gęstość2100
Wytrzymałośćspoiny (wartośćusta loĘ
Trwałość(odpornośćna zamrażanie-

PN-EN 77L-3:20tL

Rozszerzalnośćpod wpływem wilgoci całkowity wspótczynnik zmian liniowych
[mm/m] < 0,20
Euroklasa 41
Współczynnik dyfuzji pary
lvoUne; p
tr to,dry

-

=

S/rS

1,30 [WmxKJ

0,20 N/mm

odmrażanie)
Substancj e niebezpieczne
W przypadku gdy n, nodrt.*i"
wyrób jest zgodnv : nie dotyczy

Wyrób nie zawiera substancji
niebezpiecznvch

10, WłaŚciwoŚci uŻYtkowe wYrobu.określone pkt
w
1 i 2 są zgodne z właściwościami
deklarowanyml w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja właŚciwoŚci użYtkowYch w}dana
zostilJna wyłączną odpowiedzialność producenta określonego

w pkt.4,

KrERo

ds. handlu

rketingu

Art
W imieniu producenta podpisał(-a) :
Sośnicowice,dnia 01.07. 2013
(miejsce i data wydania|

(nazwisko i stanowisko)
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