BTB Beton Architektoniczny Sp. z o.o. 02-250 Radzymin Al. Jana Pawła II 60

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 9/C30/2013
1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: płyty z betonu architektonicznego C30
2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Patrz karta informacyjna nr …………….
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Płyty do wykonywania wewnętrznych okładzin ściennych, które są przeznaczone do stosowania wówczas, gdy
mogą być narażone na działanie wysokich temperatur wilgotności, ale nie niskich temperatur.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
BTB Beton Architektoniczny Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 60
05-250 Radzymin
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V: System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:
PN-EN 12467:2009 PŁYTY PŁASKIE WŁÓKNISTO-CEMENTOWE.
CHARAKTERYSTYKA WYROBU I METODY BADAŃ
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)
przeprowadził(-a/-o) nie dotyczy w systemie 4
(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) i wydał(-a/-o) (certyfikat stałości właściwości
użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności
od przypadku)
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe

PŁYTY KATEGORII C

Zasadnicze charakterystyki (uwaga 1)

Właściwości użytkowe (uwaga 2)

Wymiary
Tolerancja wymiarów – długości i
szerokości
Tolerancje grubości dla płyt bez
faktury
Prostoliniowość krawędzi
Prostokątność krawędzi
Gęstość pozorna
Wytrzymałość na zginanie

Zgodne z Kartą Informacyjną
Poziom I

Kąpiel i suszenie
Ciepła woda
Reakcja na ogień

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna (uwaga 3)

e >20mm ±2mm
Poziom I
Poziom I
1,9-2,1 g/cm3
klasa 2; klasa 3; klasa 4;
klasa 5
szczegółowe oznaczenia na Karcie
Informacyjnej
Współczynnik RL≥0,75
Współczynnik RL≥0,75
A1

PN-EN 12467 Płyty płaskie włóknistocementowe
raport klasyfikacyjny reakcji na ogień
wg PN-EN 13501-1+A1:2010
wykonany w ITB

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):
……………………………… – kierownik produkcji
(nazwisko i stanowisko)
RADZYMIN 01.07.2013
(miejsce i data wydania) (podpis)

POWYŻSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH NIE JEST WAŻNA BEZ KARTY
INFORMACYJNEJ DLA WYROBU.

