KRAJoWA DEKLARACJA

wtA6crwo6cr uzyrKowycH Nr : t-pD-MALRo/2o18

1, Nazwa i nazwa handlowa wyrobur budowranego

:

Plyty pelne zelbetowe pD o wymiarach : x wNa1ciwe zaznaczy?
znakiem
Plyta drogowa
Ptyta drogowa
Ptyta drogowa
Plyta drogowa
Plyta drogowa
Ptyta drogowa
Ptyta drogowa

x

100x15()xx12,5 cm
200x150xx15 crn
300x150xx15 crn
300x150xx15 crn, tymczasowa
300x150xx15 cnn, wzmacniana
300x150xx18 cnn,
300x15q_.*18 cm, wzmacniana

2' oznaczenie typu wyrobu br.rdowlaner]o : plyta zelbetowa drogowa pD - MAtRo
3' Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : PtytyYoMB iplyty pelne stosuje siq w inzynierii

komunikacyjnej
do budowy stalycir i tymczasowych nawierzchni ulic, plac6w skladowych, parking6w
i dr6g clojazdowych.
4' Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu ;,,lvlAI-RO', Sp6lka

z ograniczonq

odpowiedzialno5ciq, 44-LS:i SoSnicc,wice, ul, Smolnicka 10,

5' Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:

nie clotyczy.

6' Krajowy systent zastosowany do ocerry i weryfikacji stalo6ci wladciwo6ci uzytkowych :
nr 4.
7' Krajowa specyfikacja techniczna : AIPRoBATA TEcHNTczNA rBDiM t\r ATl2016-02-3199.
7a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy.
Nazwa akredytowttnej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer
krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratori6w i numer akredytacji : INSTyTUT BADAWczy
DRoG

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa :1.
7b, Krajowa ocena techniczna: nie dotyr:zy

I tvtosTow

Jednostka oceny technicznei/ Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.
Nazwa akredytowarnej jednostki certyfikuiqcej i numer certyfikatu2 : nie dotyczy,

B.

Deklarowane wla5ciwo6ci uzytkowe
Zasad

n

:

icze chara kterystyki wyro uu uua owffireso
zastosowania lub zastosowafi

__--

uocnyrKa wymrarow nominalnych

-

Aspekty wizualne wg EN 1339
dlugo6i dla wymiar6w > 1000 mm

Wylrzymalo5d rra Sciskanie, klasa betonu wffi
Nasiakliwo6i wg pN-8-06250: 19BB

_

Deklarowane
wlaSciwo6ci
u2ytkowe:
zoodne

*10mm
*__1!_q_n

> c25/30
s 5,0 0/o
> tr1qn

OdpornoSi na Scieranie wg EN 1339 tnrmlmmT
(lechy prqt6w stalowych wg : pN-ISO 6935-1, pN-ISOreg35-1nK- __:fB00o/so0o
zgoone
PN-ISO 6935-2, PN-ISO e;935-2/Ak
(Jruoosc oruilny - meto0a pomiaru zapewniaiaca dokladno56 pomiaru
1 mm I
30 *5 mmr
9. odpowiednia dokumentacja techniczna |tb specJaln-d dokumentacja techniczna Atl2oi6t2-3199.

'

Wta5ciwo6ci uzytkowe oklreSlonego powyzej *yrouu sE tsodne z zestawem deklarowar.ry.l
*r"lj*"S.i
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlailciwoSci u2ytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem
(UE) nr
305/20 1 1 na wytEcznE odpowiedziarno5i producenta okreSronego powyzej.
W imieniu producenta podpisal.

:pan Rornan Dratwa

SoSnicowice, dnia 28.10.2018 r.
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