KRAJOWA DEKLARACJA WIASCIWOSC! UZYTKOWYCH
NR 37103/FRB/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Beton towalowy, zlirykty
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ltlR 37103/FRB/2019
3, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Beton stosowany w konstrukcjach

wykonywanych na placu

budov4t, konstrukcjach prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych vr4rrobach prefabrykowanych w budynkach
ibudowlach

4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
FABET ii Robert Bzyski, 05-801i Pruszk6w; Parzniew ui. Przejazdowa 22

Zakfad produkcyjny

- Wytw6rnia Betonu Towarowego WBT-I

oraz WBT-2

05-804 Pruszk6w, Pazniew ul. Przejazdowa 22

5. Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo6ci wta6ciwoSci uiytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a, Polska Norma wyrobu: PN-EN 205+AL:2O76-L2 Beton -Wymagania, wlaSciwo6ci, prociukcja izgodno6d;
PN-8-06255:2018-10 Beton -Wymagania, wlaSciwo6ci, produkcja izgodnoSd, Krajowe uzupefnienie normy
PN-EN 205+AL:20L6-L2
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratori6w i numer akredytacji:
Instytut Materiaf6w Budowlanych iTechnologii Betonu Sp, z o, o,, ACL57,157-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 wfaSciwoSci u2vtkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

Dekla rowa ne wlaSciwo5ci

dla zamierzonego iastosowania lub zastosowari

uiytkowe

Uwagi

c30137 (28dni)

Klasa wvtrzvmafoSci na Sciskanie
Klasa konsvstencii

S3

Max uziarnienie

16 mm

Klasa ekspozvcii

XC1+XC4; XD1+XD2; XA1

c|0,20

Klasa zawarto6ci chlorkdw

9. Wla6ciwo6ci uZytkowe okre3lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt

8

deklarowanymi wlaiciwo6ciami u2ytkowymi, Niniejsza krajowa deldaracja wla6ciwoSci uZytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawE z dnia 16 kwietnia 22O04 r. o wyrobach budowlanych, na wyfqcznq odpowiedzialno56
Br"oducenta.

W

im

ieniu producenta podpisal(-a):

Robert Brzyski, WlaSciciel
(imiq i nazwisko oraz stanowisko)

Pruszkow, 30.O7.2OL9
(iriejsee i ciata wyclania)

FABET
TT
Robert Brzvski

Parzniew, ul.

05-804

P

rzejlzdowa 22

Pruszk6w

NfP 534-1244&98 REG. 012344813

tel.ltax 122t758 23 84,501 555 821

