
DEKLAMoA wtnśclwoścl uźyrxowycx
Nr BI-20/2013-MAŁRO/14M

1, NiePowtarzalnY kod idenĘfikacyjny typu wyrobu : (1) prefabrykaty z betonu. Elementy murowe _ Bloczki betonowe _
380x240x140-MAŁRO-klasa 20 MPa.

2, Numer typu, partii lub serii lub Jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego : Bloczki betonowe-380x240x14&MAŁRO-klasa20MPa.Partia-miesiącirokprodukcjiiod.nynio.n.t o*.niu(etykiecie)v{robu.-'---'
z betonu kruszywowego przeznaczonych do stosowania w konstruk|ich murowych _ ki.r. zo lvp.- rrłmno.

3, Pzewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :

Bloczki betonowe z betonu kruszywowego przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych -tynkowanych
PrzenoszącYch obciąŻenia w budownictwie ogólnym, Elementy są przystosowane do wszystkich rodzajów ścian, w Ęm ścianjednowarstwowych, zewnętrznych warstw kominów, ścian szczelinowych, działowych, oóoro*v.h i ścian piWnic.

4, Nazwa : (nazwa handlowa lń zastrzeŻony znak towarowy) : Bloczek betonowy- 38ox24oxl4GMAŁRo-klasa 20 MPa.
Adres producenta: Z.P.H,U. ,,MAŁRO" Mał8orzata Dratwa, /M-153 sośnicowice, ul. Smolnicka 10,

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

6, sVstem lub sYstemY ocenY i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlane'o : Element kategorii 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 europejskaocena techniczna ; nie dotyczy.

9. Deklarowane właściwości uzytkowe :

W przypadku gdy na podstawie art, 37 lub 38 r.,
wyróbjest zgodny: 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.

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Sośnicowice, dnia 01. 07. 20t3 r.

{miejsce i data wydania}
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Dl9CZeK oe[onowy

Kategoria odchyłek wymiarów

Klasa wytrzymałości 20 MPa

, 380x2aOxla9
Katpsnria D1

PN-EN 773,-3:20LL

lzolacyjność od bezpośrednich dźwięków
powietrznych.

Gęstość brutto i netto [ke/m3J

ś 2100

Wytrzymatość mecha niczna.
Wytrzymałość na ściskanie średnia.

Prostopadle do powierzchni kładzenia
> 20,0 MPa

Absorpcja wody przez podciąganie
kapilarne C *,, współczynnik absorpcji

g/m2xs0'5
ś15

Stabilność wymiarow Rozszerzalność pod wpływem wilgoci -
całkowity współczynnik zmian liniowych

Al./l [mm/m] < 0,20
EąĘa na ogień Euroklasa A1

Przepuszcza lnoś9 pary wodnej wsoółczvnnik dvftlzii naruwndnpi ll - Ę tl{
Właściwości cieplne - gęstość 2100

Ikglm3]

J7

tr to,dry - ],,30 [WmxK]

Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona) 0,10 ru/mńz
Trwałość (odporność na zamrażanie-

odmrażanie}
WUN

Substancje niebezpieczne

W

Wyrób nie zawiera substancji
niebezpiecznych


