DEKLARACJA WTASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AZUR-1 /2OL7-MALRO
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : (1) Prefabrykaty z betonu. . Elementy brukowe
a2urowa o wymiarach 40x60x10 cm C30/37 - MAI_RO.

-

betonowa plyta brukowa

2,

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umo2liwiajqcy identytikacjq wyrobu budowlanego : betonowa plyta
brukowa azurowa o wymiarach 40x60x10 cm C3Ol37 - MALRO, data produkcji na etykiecie wyrobu,

3.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z merjqc4

zarstosowanie zha rmonizowa nq specyfikacjq technicznq

:

Element nawierzchni drog, ulic, parkingow.

4. Nazwa : (nazwa

handlowa lub zastrze2ony znak towarowy) : betonowa plyta brukowa a2urowa o wymiarach 40x60x10 cm

C30137 -,,MAI-RO" Spotka z ograniczonqodpowiedzialno6ciq, 44-153 SoSnicowice, ul. Smolnicka 10

5, Nazwa iadres kontaktowy upowa2nionego przedstawiciela (petnomocnictwo) : nie dotyczy
6. System lub systemy oceny iweryfikacji stalo6ci wla6ciwo6ci u2ytkowych wyrobu budowlanego: systerm IV

7. W przypadku deklaracji wla6ciwo6ci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego objqtego normE
zhilrmonizowanq: nie dotyczy
B, W przypadku deklaracji w'la6ciwo6ci uzytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana zostala europeJsKa
ocr:na techniczna : nie dotyczy

9. Deklarowane wla5ciwo6ci uzytkowe
Zasad nicze

charakterystyki

:

('zobacz uwaga'l)

(zobacz uwaga 2)

KsztalL i budowa - Wvmiarv fmml

400x600x100

Klasa betonu

c30/37

Zastosowane zbrojenie

BRAK

Nasia

kliwosi

terch

n

iczna

(zobacz uwa.ctct lll

PN El\ 1339:2005
PN-EN

<60/o

ScieralnoSe na Tarczy Boehmego
lY

Zharmonizowana specyfikacja

WtaSciwoSci u2ytkowe

1

3.J9 : 2005 / AC:20O7

< 18 000mm3/5000 mm2

< 1.]kolm2

rozoodporno66

Klasa wytrzymalo:ici

Klasa 1, Znakowanie

S

kterystyczna
3,5 MPa
Minimalna
2,8 M PA
Reakcja na ogieri
EUROKLASA - 41
W przypadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z kt6rynri
wyrob jest zgodny : nie dotyczy
Ch a ra

10, Wla6ciwo6ci u2ytkowe wyrobu okre6lone w pkt 1 i 2 sqzgodne z wla6ciwoSciami deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wla6ciwo6cl uzytkowych wydana zostaje na wylqczn4odpowiedzialno66 producenta okre6lonel]o w pkt 4.
W imieniu producenta podpisal(-a)

:

,ilALRO"
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