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DEKLARAoA wŁAśctwoścl użwrowycH
N R BETAX/PUSTAKI/TER,v A 8,0-2l20t4l 2

Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny Ępu wyrobu:
BETAX/PuSTAK|/TERIVA 8,0-2
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny ełement umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust,4:
dd.mm.rrrr
dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji Patrz etykieta wyrobu.
Pnewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfi kacją techniczną:
Pustaki wykonywane z betonu lekkiego kruszywowego, używane w połączeniu z prefabrykowanymi belkami betonowymi z uwzględnienietn EN 15037-1
i z betonem układanym na budowie do kon§trukcji belkowo-pustakowych systemów stropowych Teriva 8,0.
Nazwa, zastrzeźona nazwa handlqwa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust, 5:

Zaklad Produkcii Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 2L-LO0 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Nie doĘczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-2:2009+A1:2011
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487 , lnstytut ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladow€i kontroli produkcji:
t487-cPD-3&lzKPl13
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pk.4,

8.

9.

Lubartów, 01.04.2014 r.
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Zoklod Produkcii Motgrialóvl Budowlonyth

"BETAX"
Andzei kwiatek

zr-r00 [dbańówiul. Pzemysłowa 20
ńi riał sś' zo 25.' tel./Yax 081/ 855 41 02
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Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

sDecńkacia techniczna

Nośność
Wytrzymałość
mechaniczna

Typ NR

EN 15037-2:2009+A1:2011

Klasa 1,5 kN, Klasa R1

Odporność na ogień

30 min
Przy otynkowaniu dołnej powierzchni

tynkiem cementowo-wapiennym grubości

15 mm odporność ogniowa wynosi 60 min
właściwości akustvczne NPD

Opór cieplny

Dla stropu teriva 6,0 bez Warstw
wykończeniowych 0,39 m2*Kn^/

(izolacyjność cieplna materiału z jakiego

wykonane są pustaki Wynosi 0,52 WmłK)
Kurczliwość w wyniku suszenia 1,0 [mm/ml

SzczegóĘ
konstrukcyjne

właściwości
geometryczne

Kształt

szerokość [mml 370
Dłueość [mml 240

wvsokość [mml 300
szerokość oióra Imm 25

Głebokość pióra Imm 40
Grubość ścianki lmm 22

Grubość ooarcia Imml 119

Tolerancje
orodukcvine

Klasa T1, N1

Trwałość klasa ekspozvcii xc2
Gestość brutto w stanie suchvm 570 ks/m'

substancie niebezoieczne NPD

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax,pl/index.php/deklaracje-WlasciWosci-uzytkoWych


