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EKLARACJA WIASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 001/FRB|2020

L, Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy, specjalny
2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: NR 001/FRBI2020
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Beton stosourany w konstrukcjach

wykonywanych na placu

budowy, konstrukcjach prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach
ibudowlach

4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
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Zakfad produkcyjny-Wytw6rnia Betonu Towarowego WBT-I oraz WBT-2

05-804 Pruszk6w, Parzniew ul, Przejazdowa 22

5,
6.
7.

Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo6ci wlaSciwo6ci u2ytkowych: 2+
Krajowa specyfikacja techniczna
7a, Polska Norma wyrobu: PN-EN 205+A1.:201.6-72 Beton - Wymagania, wfa5ciwoSci, produkcja izgodnoS6;
PN-8-06265:20L8-10+Ap1:2019-05 Beton - Wymagania, wlaSciwo6ci, produkcja i zgodno56. Krajowe
uzu peln ien ie normy PN-EN 205+A7:2OL6-12
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratori6w i numer akredytacji:
Insgftut Materiaf6w Budowlanych iTechnologii Betonu Sp. z o, o., AC 157, L57-UWB-23L
7b, Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane wla5ciwo5ci u2vtkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowafi
Wytrzymalo66 na Sciskanie (klasa)
Konsvstencia (klasa)

Dekla rowa ne wtaSciwo6ci

Maksvmalnv wvmiar kruszvwa Dru*

uiytkowe

Uwagi

c30137 (28dni)

s4
L6 mm
XC1-XC4; XD1-XD2; )(A1

Klasa ekspozvcii

c|0,20

Maksymalna zawartoi;( chlork6w (klasa)
Reakcja na ogiefi (klasa)

Euro A1

9, Wfa6ciwo6ci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt

8

deklarowanymi wta6ciwoSciami u2ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wfa5ciwoSci u2ytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 1-6 kwietnia z 2OO4 r. o wyrobach budowlanych, na wylqcznq odpowiedzialnoS6
producenta.
W imieniu producenta podpisal(-a):

Robert Brzyski, WfaSciciel
(imiq i nazwisko oraz stanowisko)

Pruszkow, 08,01,2020 r,
(miejsce i data wydania)
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