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1, NiePowtarzalnY kod idenMikacyjny
Ępu wyrobu
380x240xl4GMAŁRO-klasa 15 MPa,

:

(1) Prefabrykaty z betonu. Elementy murowe - Bloczki betonowe -

2, Numer tYPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiająry

identńkację wyrobu budowlanego : Bloczki betonowe
380x240x140-MAŁRO-klasa 15 MPa. Partia - miesiąc i rok produkcji podany na oznjkowaniu (etykiecie)
v{robu.
z betonu kruszywowego przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach murowych _
klasa 15 MPa- MAŁRo,
-

3, Pnewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyfi kac.ią techniczną :
Bloczki betonowe z betonu kruszywowego pneznaczone do stosowania w konstrukcjach
murowych * tynkowanych
Przenosząrych obciąŻenia w budownictwie ogólnym, Elementy są pzystosowane do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian
jednowarstwowych, zewnętrinych Warstw kominÓW, Ścian szczelinowych, działowych,
oporowych i ścianpiWnic.
4, Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzeŻony znak towarowy) : B|oczek betonowy- 38ox24oxl4GMAŁRo-klasa
15 MPa.
Adres producento: Z.P.H.U, ,,MAŁRo" Małgorzata Dratwa, 44-153 sośnicowice, ul. §molnicka
10.
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo) : nie dotyczy.
6. system lub systemy oceny i Weryfikacji stałoŚci właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego
oceny zgodnościnr 4.

;

Element kate8orii ll - system

7, W PrzYPadku deklaracji właściwoŚciużytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego
objętego normą zharmonizowaną: nie
dotyczy.
8, W PrzYPadku deklaracji właŚciwościużytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego,
dla którego wydana została europejska
ocena techniczna : nie dotyczy.

9. Dekl arowane wla
właściwości
o
uzvtKowe

:

Za sa d n i cze cha ra kte rystyki

Właściwości
użytkowe

Bloczek betonowy
Kształt i budowa - Wymiary [mm]
Kategoria odchyłek wymiarów

Zh a rmo n i zowa

Klasa wytrzymałości].5 MPa
Kategoria D1

powietrznych.

ś2100

GęstoŚĆ brutto i netto tke/m3J
Wytrzymałośćm echa n iczna.
Wvtrzymałośćna ściskanie średnia.
Absorpcja wody przez podciąganie

Prostopadle do powierzchni kładzenia
> ].5,0 MPa

kapilarne C,,, współczynnik absorpcji

ś15

g7m2xso'5

Reakcja na ogień
Przepuszczalnośćpary wodnej

Właściwości
cieplne

- gęstość2100

sp e cyfi ka ci

380x240x140

lzolacyjność od bezpośrednich dźwięków

Stabilnośćwymiarow

na

techniczna

PN-EN 773,-3:201.L

Rozszerzalnośćpod wpływem wilgoci całkowity współczyn nik zmia n liniowych
[mm/m] < 0,20
^lc/lEuroklasa A1
Współczynnik dyfuzji pary wodnej p

Ikg/m3]

Wytrzymałośćspolny (wartośćustalona}
Trwałość(odpornośćna zamrażanieodmrażanie}
Substa ncj e niebezpieczne

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub SS zastó
wyrób jest zgodny i nie dotyczy

tr to,dry

-

=

5/15

].,30 [WmXK]

0,10 Nlmmz
WUN
Wyrób nie zawiera substancji
niebezpiecznych

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