
KRAJOWA DEKLAFTACJA WtASCrwoScr u2yrKowycH Nr : 1-yoMB-Ml\LRC'/2018
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Plyty wielootworowe zelbetowe YOMB o wymiarach : x Wla6ciwe zaznaczy6 znakiem X

Ptyta drogowa typu YoMB-100x75x12,5 cm odlewana, zbrojona pojedynczqsiatkqz stali @ 5,5 mm *
Plyta drogowa typu YoMB-100*7:i*12,5 cm odlewana, zbrojona podw6jnE siatkq z stali @ 5,5 mm *
Ptyta drogowa typu yoMB-100*7s*12,5 cm odrewana, zbrojona podw6jnq siatkq z stali o g,0 mm x
P+yta drogowa typu YoM8-90*60*10 cm wibroprasowana/ niezbrojona *

3' zamierzone zastosowanie fiub zastosowania : PlytyYOMB iplyty pelne stosuje siq w inzynierii komunikacylnej
do budowy stalych itymczasowych nawierzchni ulic, plac6w skladowych, parking6w id169 <iojerzdowych,
4' Nazwa i adres siedziby prorJucenta oraz miejsce produkcji wyrobu : ,,MAI-RO,, Sp6lka z ograniczonq
odpowiedzialnoSciq, 44:LS;J So5nicowice, ul. Smolnicka 10.
5, Nazwa i adres siedziby upr:,wa2nionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy.
6' Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji staloSci wlaSciwoSci u2ytkowych: nr 4,
7. Krajowa specyfikacja techrriczna : APRoBATA TECHNTczNA rBDiM Nr ATl2O16-02-31g9.
7a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy,
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratoriumy'laboratori6w i numer akredytacji : INSTyTUT BADAWczy DROG I li,losTow,
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1.

Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej i numer certyfikatu2 : nie dotyczy.
Deklarowane wlaSciwoSci uzytlcowe :

9.odpowiedniadokumentacjatechniczna@ntacjateclrniczna.af12fi5-g2.3191

WlaSciwoSci uzytkowe okre6lonegrc powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem Aeklarowanych *l"g*""6d
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlar5ciwoSci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr

305/20 1 1 _na wylEcz nE od powiedzia I no56 producenta c,kreSlonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal : Roman Drarwa

SoSnicowice, dnia 28.10.2018 r.
' Roman Dratwa
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,,MAfi R0" Sp6lka z ograniczonq orlpou'iedziainciciq
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Zasadniczecharakterystykiwyrobubudow|ane@
zastosowania lub zastosowafi

Deklarowane
wlaSciwoirci

u2ytkowe
Aspektv wizualne wo FN 13?q nndne

Odcl-rylka wymia@ta wymiarow < 1000 mm *5mm
Qglghylka wvmiar6w nominarnvch - szeroko66 drq*y'i.'6* 1oo0 mm +10mm

Wy!:rzymalo56 na Sciskanie, klasa betonu w@ > c25l30
NasiqkliwoS6 wg PN-B-0€i250 : 19BB < 5.0 o/o

OdpornoSi rra dzialanie mrozu, stopief mrozoodpor;ogci > F150
Odporno6i na Scieranie wg EN lj39 l-nlmtmmzj < 18000/5000

Cechy prqt6w stalowych wg : PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak,
PN-rSO 6935-2, PN-rSO 6935-2/Ak zgoone

Grubo6i otuliny - metoda pomiaru zapewnia:aca oot<laonosc pon"ilaru 1 mm I ?o *5 mnr
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