DEKLARACJA WIASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 1/MAhRO(20L7
1.

N

iepowta rza Iny kod identyf ikacyj ny typu wyrobu

:

Pustok stropowy TERIVA 4.0
Element umo2liwiajqcy identyfikacjq:
Pustok stropowy TERIVA 4.0 , wszystkie informacje no temat wyrobu zostaly poddne no etykiecie CE, kt6ra
dolqczona jest do ko2dej polety.
2.
3.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Zd sto sowd n ie ko nstru kcyj ne
Producent:
MALRO sp. z o.o.
ul. Smolnicka 70
44-753 Soinicowice
System(-y) oceny i weryfikacji stalodci

wtaiciwoici uZytkowych:

System 2+
5.

W przypadku deklaracjiwta6ciwo6ci u2ytkowych wyrobu budowlanego objqtego normq zharmonizowanq:
Norma zhormonizowono:
Jed nostko notyfikowana :

EN 75037-2 :2009+A7 :2077
TECHN\CK( A ZKUSEBN| 0STAV STAVEBNI qRAHA s.p.
n

6.

,

r identyfikocyjny 7020

DeklarowanewlaSciwoSci u2vtkowe

Zasadnicze cha

ra

kterystyki

WfaSciwoSci

Noinoii
Reakcja na

uiytkowe

Zharmonizowa na specyf ikacja

.

techniczna

> 1,5 kN

ogiei

A1

a kustyczna od diwiqk6w
powietrznych i uderzeniowych

lzolacyj no6i

NPD

OdpornoSi ogniowa

REI 60

Skurcz

0,40 mm/m

Wlaiciwoici geometryczne (wymiary)

Klasa T1 Ni-

Trwatoii

klasa ekspozycji - XO

Gqsto3i brutto w stanie suchym

550 kelm'

Gqsto3i brutto w stanie suchym
Su

bsta ncje niebezpieczne

EN 15037-2 :2009+41:2011-

72IO kg/m3
f

1< 1.,2 oraz < 240

Bq/kg

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostafa specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z
kt6rymi wyr6b jest zgodny:
Katalog systemu stropowego -- Belkowo-pustakowy system stropowy TERTVA 4,0 - AG-CEL Laboratorium Sp,j.
Chojnice, styczei 2077r.

7'

Wtaiciwoici u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlafciwoSci u2ytkowych.
Niniejsza deklaracja wla6ciwoici u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzEdzeniem (UE) nr 3A5/2O1J na wylqcznq
lnoSi producenta okreSlonego powyiej.
W imieniu producenta podpisat (-a)
od powiedzia

(Nazwisko i stanowisko)

SoSnicowice, 04.01.2OL7 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

wrAScrwoSct uzyrKowycH
rvn z/nnnlRolzoLT

DEKLARAcJA

Niepowta rza Iny kod identyf i kacyj ny typu wyrobu

7.

:

Belka stropowo krqtownicowa TERTVA 4,0
Element umo2liwiajgcy identyfikacjq:
Belka stropowo krotownicowo TERlvA, wszystkie informacje no temot wyrobu zostoly podone na
etykiecie CE, kt6ro dolqczono jest do kaidej polety.
ierzone zastosowa nie lu b zastosowania
Zosto sow o n ie ko nst r u kcyj ne.

2.

Zam

wyrobu budowlanego:

Producent:
MATRO sp. z o.o.
ul. Smolnicko 70

44-753 Soinicowice
4.

System(-y) oceny i weryfikacji statoSci wta5ciwojci u2ytkowych:
System 2+

5.

W przypadku deklaracji wlaSciwoici u2ytkowych wyrobu budowlanego objqtego normq zharmonizowanq:
Norma zhormonizowono:
EN 75037-1:2008
led nostko notyfikowa na :
TECHN\CKV A ZKUSEBN| 0SreV SreveeNi qRAHA s.p. ,
nr identyfikacyjny 7020

6.

Dekla rowa ne wfaiciwo6ci u2vtkowe

Zasadnicze charakterystyki

WfaSciwo5ci

WytrzymaloSd na 5ciskanie betonu

uiytkowe

Zharmonizowana
specyf ikacja techniczna

fck=30 N/mm'(C25130)

Wytrzymafo36 na rozciqganie stali

Rm > 550

N/mm'

Granica plastycznoSci stali

Re > 500 N/mm'

NoSnoSi

zgodnie z katalogiem dla stropu Teriva

OdpornoS6 ogniowa

REI 60

lzolacyjno56 akustyczna od

diwiqk6w powietrznych

i

NPD

EN 15037-1:2008

uderzeniowych

Dtugo6i-D= l25mm
Wf aSciwo6ci

geometryczne

- S = +5mm
WysokoSi stopki belki - Ws = t5mm
Wysoko6i catkowita belki - WC = +l-Omm; - 9mm
Dolna - gladka z formy metalowej, bez rys
Szerokoii stopki belki

Charakterystyki powierzchni

-

G6rna

szczelnie zageszczona,

Dobrze wvr6wnana
Trwafo66

klasa ekspozycji

-

XCL

W przypadku gdy na podstawie art.37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja technir:zna, wymagania, z
kt6rymi wyr6b jest zgodny:
Kqtolog systemu stropowego - Belkowo-pustdkowy system stropowy TERtvA 4.0 - AG-CEL Loboratorium Sp.j.
Chojn ice, styczefi 2077 r.

7'

Wlaiciwoici u2ytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlariciwojci u2ytkowych.
Niniejsza deklaracja wlaiciwoici u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 3A5/20L1, na wylqcznq
odpowiedzialno5i producenta okreSlonego powy2ej.
p'dp sa'f ( a)

:':t:]::::t::-1:

icowice, 0 4.O1..2017 r
(miejsce i data wydania)

_ _

- - - - - - 1- -

_

--

(Nazwisko i stanowisko)

SoSn

(podpis)

