
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻVrKOWYCH

Nr PŁYTY-OGR-2/2O13-MAŁRO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : (1) PrefabrykaĘ z betonu. Elementy ogrodzeń betonowych - Płyty
ogrodzeniowe pełne i ażurowe dł. 2000 ,2tO0 , 2200 mm.

2, Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego : Elementy
ogrodzeń betonowych - Płyty ogrodzeniowe pełne i ażurowe - MAŁRO - wysokoŚĆ ogrodzenia do 3000 mm, wysokoŚĆ desek do
500 mm. Partia - data produkcji podana na oznakowaniu wyrobu.

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

prefabrykowane elementy betonowe z betonu zbrojonego do wznoszenia ogrodzeń. ElemenĘ przeznaczone są jako nie
konstrukcyjne, lub częściowo konstrukryjne - słupki, deski pełne i ażurowe, płyty, ł9le, szczudła, zastrzały oraz deski
podwalinowe.
4. Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy) : ElemenĘ ogrodzeń betonowych - Elementy ogrodzeń
betonowych - płyty ogrodzeniowe pełne iażurowe - dł, 2000 ,2L0O ,2200 mm. - MAŁRO - wysokoŚĆogrodzenia do
3000 mm,
Adres producenta : Z,P,H,U.,,MAŁRO" Małgorzata Dratwa, 44-!53 Sośnicowice, ul. Smolnicka 10

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

6, System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego : - system oceny zgodnoŚci nr 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: nie
doWczy
B. W przypadku deklaracji właściwości
ocena techniczna : nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

użytkowych doĘczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska

Z a s a dni cz e ch ar aktery styki Właściwości użytkowe
Zh arm oni z ow an a s p e cyfika cj a

techniczna

Deska ogrodzeniowa żelbetowa
klasa wvtrzvmałości betonu

Klasa wytrzymałości C35/45 PN-EN 12839 i2OL2

Kształt i budowa - Wymiary
llB/H

2000l40/500
żI0ol40l500
22a0l40l500

PN-EN 12839 i2ot2

Dopusz czalne odchyłki wym ia row Spełnia wymagania PN-EN 12839 |20t2
0,4,3.1.1

Minimalne obciążenie niszczące Spełnia wymagania PN-EN 12839 i2al2
P4 .3.3 .2 .3 .

zastosowane zbroienie 2xfi 4,8*2xfi 3,6 PN-EN 12839:2.0t2
otulenie zbroienia betonem >15 mm PN-EN 12839 i2OL2

Nasiakliwość ś 6,5o/o PN-EN 12839 iżOLz

M rozood pornośc Zapewniona w normalnych warunkach
użvtkowania PN-EN 12839 i2al2

Cha rakterystyka powierzch n i Spełnia wymagania PN-EN 12839:2012 p" 4.3.2,L,
Załacznik B

W przypadku gdy na podstawie ań. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi
wyrób jest zgodny : nie doĘczy

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 prcducenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a) : KIEROI{NIK

Sośnicowice, dnia 0 L07.2013 r.

(miejsce i data wydania)
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