
DEKLARACJA WŁAsclwoscI UZYTKoWYCH

Nr. . .03/8/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Bloczek betonowy M6 z uchwytem 360 x 240 x t.20 mm - k|. 15 E|ement murowy zwykĘ
kształtowany regularnie z betonu kruszywowego z otworem chwytowym Kategorii I

f, zamierzone zastosowanie |ub zastosowania: : W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych

g:*r

9#=
BETO[UEX

3. Producent:

4' Upoważniony przedstawicie|: Nie dotyczy

Zakład Produkcyjno - Budowlany
,,BETONEX''

Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna
Bród MaĘ 1 16.402 Suwałki

5. system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+

6a. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015

Jednostka |ub jednostki notyfikowane: 1301 Technickf a skóśobn! (stav stavebn!' n. o' Bui|ding Testing and Research |nstitute Studenó
3.821 04 Bratislava

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

7. Dek|arowane właściwości użvtkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana
Specvfi kacia tech niczna

WytrzymałoŚc na Ściskanie średnia fm > 15 N/ mm" kierunek badania: prostopadle do
powierzchni kładzenia - bez wypełniania otworów
zawawa. kateqoria elementu I

EN 771-3 :201 1+A1:2015

Wymiary
odchyłki kat.D1

360x240x120 mm
Długośc +3mm, -5mm
Szerokość +3mm,-5mm
Wvsokość +3mm.-5mm

EN 771-3 :2011+A1:2015

Izo|acyjnośĆ od bezpoŚrednich
dŹwiękÓw powietrznych (w końco-
wym zastosowaniu)

GęstoŚć brutto w stanie Suchym
2120 kqlm" max odchvłki t 10o/o

EN 771-3 :2011+A1:2015

Kształt:jak nizej
Wvmiarv i odchvłkiWVmiaróW iak wvzei

WytrzymałoŚĆ spoiny 0,15 N/mm" Wańość usta|ono EN 771-3 :20 1+A :f015
Reakcja na ogień. Euroklasa A1 EN 771-3 :20 1+A :2015
Opor Cieplny 1,42 W |mK (wańoŚc tabe|arvczna) EN 771-3 :20 1+A :f015
Przepuszcza|nośÓ pary Wodnej 30/100 (wańoŚó tabe|aryczna) EN 771-3 :20 1+A :f015
Absorpcja wody NPD EN 771-3 :20 1+A :2015
Stabilność wymiarów NPD EN 771-3 :20 1+A :2015
TrwałoŚć w funkcji odpornoŚct na
zamr azatie - o dmr ażzante

Nie eksponowaÓ na Zewnątrz- zabezpieczyi przed penetracją
wody poprzez zastosowanię warstrły tynku lub izolacji.

EN 771-3 :2011+AI:2015

Ksńah i budowa Według zał4czonego rysunku

Substancj e niebezpieczne Nie zawiera EN 771-3 :2011+AI:f015

Właściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu sq zgodne z zestaWem dekIarowanych wtaściwości użytkoWych. Niniejsza dekIaracja właściwości użWkoWych

wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłqcznq odpowiedziaIność producenta okreś|onego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
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Notifikovanó osoba ć. 1301

TEcHN|cKv A sK0ŚoBt,tY usrnv STAVEBNY, n. o.
BUILD|NG TEST|NG AND REsEARoH łNST|TUTE
Studenó 3,821 04 Bratis|ava, S|ovenskó repub|ika

certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

1301 -CPR-1166

Zgodnie z Rozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 30512011 z dnia
9 marca 2011 r' (Rozporządzenie o wyrobach budowlanych - cPR), niniejszy ceńyfikat
odnosi się do wyrobu budow|anego

Elementy murowe z betonu - tyP: M6
(Kategoria l)

Są przeznaczone do wykonywania ścian słupów i ścian działowych'
Zastosowanie wyrobu musi byc zgodne z EN 771-3.

Dostarczony na rynek pod nazwą

Zakład Produkcyjno.Budow|any ,,Betonex..Slkorski, Sokołowski' Spółka Jawna
Bród Mały 1,16402 Suwałkl

Polska

w zakładzie prod u kcyj nym

Zak|ad Produkcyjno-Budowlany,,Betonex., Sikorski, Sokołowski, Spółka Jawna
Bród Mały 1,16.402 Suwałki

Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, Źe wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji
stałości właŚciwoŚci użytkowych, okreś|o n e w załączniku ZA n ormy

EN 771-3:2811+A1:2015

Według sytemu 2+ sąstosowane, oraz

system zakładowej kontroll produkcji uznaje się za zgodny z obowiązującymi
wymaganiami.

Ceńyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 31 maja 2016 r. i pozostaje ważny, dopóki nie
zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontro|i produkcji, zawarte w
zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości uŹytkowych zadek|arowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budow|any i warunki produkcji w zakładzie nie
zmieniąsię znacząco.
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