KRAJOWA

D

EKLARACJA WTASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 30103/FRB/2019

L. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarcwy, zu4fkty
2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: NR 30103/FR8/2019
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Beton stosowany 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:
FABET ll Robett Bay"ski,05-804Pruszk6rir; Parzniew ul. Pzejazdowa 22

Zaktad produkcyjny

- Wytw5rnia Betonu Towarowego

WBT-1 oraz WBT-2

05-804 Pruszk6w, Parzniew ul. Przqazdowa 22

5.
5.
7.

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

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo6ci wlaSciwoSci u2ytkowychl 2+
Krajowa specyfikacja techniczna
7a, Polska Norma wyrobu: PN-EN 205+Ai:20i6-12 Beton - Wymagania, wlaSciwo5ci, produkcja izgocinoSc;
PN-8-05265:2018-10 Beton - Wymagania, wfaSciwoSci, produkcja i zgodnoSd. Krajowe uzupefnienie normy
PN-EN 206+Al:2OL6-t2

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratori6w i numer akredytacji:
Instytut Material6w Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o, o., AC 157, 157-UWB-231
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 wtaSciwoSci u2vtkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zam ierzonego zastosowa nia lub zastosowa ri

Deklarowane wlaSciwo6ci uiytkowe

Uwagi

c25l30 (28dni)

Klasa wvtrzvmalo6ci na 5ciskanie
Klasa konsvstencii

S3

Max uziarnienie

15 mm

Klasa ekspozvcii

xc1+xc4

c|0,20

Klasa zawarto5ci chlork6w

9, Wfa6ciwo6ci u2ytkowe okre5lonego powy2ejwyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
dekiarowanymi wlaSciwoSciami u2ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wla5ciwoSci uiytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 22O04 r. o wyrobach budowlanych, na wylqcznq odpowiedzialno56
Broducenta.
W imienru producenta podplsal(-a):

Robert Brzvski, Wla5ci ciel
(imiq i nazwisko oraz stanowisko)

Pruszkow, 30.07.2019
(miejsce i cibta wydania)
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