
C€
1.

DEKIARAoA wŁAśclwośo użwrowycH
N R BETAX/BEIKI/TERIVA 4,o l tl Kl L-Al 2ot3 l 2

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

BETAX/B ELKI/TERIVA ĄOlilKlt-A
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BEtKl/TERlv A 4,0 l Ll Rl L_A,,/dd.mm.rrrr
A oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:2,4m,2,6m,2,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane lącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mo§tów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
UI. Pnemysłowa 2Q 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adr€s kontaktowy upóważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
W art. 12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka ceffikująca ar L487,|nssut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła w§tępną inspekcję zakładu produkcyjnego l zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluacię zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
7487-cPD-3glzlc/l11)
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9, Deklarowanewłaściwości

10. 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 pkt.4.

Lubartów, 02.ff).2013 r.

(data i mieisce Wystawi€nia)

Deklarację Właściwości użytkowych można pobrać ze

wiatek

4.

5.

7,

ud,P,U

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowan

a specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytnymałość na rozciąganie stali (R-) i granica plasĘczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R. > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie wiekszvch niż 1,9ml > 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powieżchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustvczna od dźwieków oowietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xcz
EN 15037-1:2008
(EN 13359:200a)
(EN 206-1:2000)

wspótczynnik w/c 0,6
Minimalna zawańość cementu tks/m'l 280

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Długość belki [mml (i 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

Wvsokość belki [mm] 175 {-8l+10l

Szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki lmml 40(r2|
Usytuowanie zbrojenia

w orzekroiu ooorzecznvm lmml 15 (i 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia oustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna

i powierzchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiesokolwiek sruzu
Zbrojenie pasa dolnego 2a6
zbroienie dodatkowe nie Występuje

NlP 714.020-6-18 REGoN 4305Ę35s

aściciela zakładu)



C€
1.

2.

D EKLARAOA WŁAŚOWOŚq UŻWrOWYCH
NR BETN(/BELKI/TERIVA 4,ol tl Kl L-Bl 2ot3 12

Niepowtarzalny kod idenĘfi kacyjny typu wyrobu :

BETAX/BE LKl/rERNA 4,0/VK,/L-B
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BET§VBELKI/TERlv A 4,0 l Ll RlL-Bldd.mm.rrrr
B oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 3,0m, 3,2m,3,4m,3,6m, 3,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta
wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcii Materiałów BudowIanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-1OO Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
W ań. 12 ust.z:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487,|nst,|^ut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyinego l zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcii zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
1487-cPD-3glzl@/111)
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dołczy
Deklarowane właściwości

10. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonego w punkach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi wtaściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza

4.

6.

7.

8.

9.

deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpówiedzialność producenta określonego w pkt. 4. l . Ą
Lubańów,02,09'2013 r' 

zoklod hodukciimoleri.lów Budowlonyth ilrr,,drrL ł4rńŹźZoklod Plodukcii Moleriolów Budowlonyth

ffiEtsETAx(data i mieisce wystawienia)

Deklarac'ę WłaściWości użytkowych można pobrać
A

ld, 81 855 20 25,
NlP 71+020.06.18

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowan
a specyfikacja

techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13359:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R-) igranica plasĘczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

R" > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odpoiność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustvczna od dźwieków oowietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu tke/m"l 280

klasa zawańości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki Imm] (r 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

szerokość stooki belki lmml 120 (r 5)

Wysokość stopki belki lmml 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia
w przekroiu poprzecznvm lmml

15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna

i oowierzchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiepokolwiek Eruzu

zbroienie pasa dolneso 208
zbroienie dodatkowe nie występuje

REGoN 4ł§Ę353

,/il



C€
1.

2.

3.

DEKLARAoA wŁAśclwoścl użyrrowycH
NR BET§(/BELKI/TERIVA 4,ol tl Kl L-cl 2ot3l 2

Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny typu wyrobu :

BETNVBELKl/TERlvA 4,0/illVL-c
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, 11 ust.4:
BETAX/BELKl/rENv A Ą,0 l Ll wl_C/dd.mm.rrrr
C oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,0m,4,2m, 4,4m, 4,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. patrz eĘkieta
wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją tech niczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojonego §tosowane łąGznie z pu§takami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
W art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana |ednostka cerĘfikująca nł L487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewatuację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzKP/11l)
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry
Deklarowane właściwości użytkowe:

10. WtaŚciwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi wtaściwościami użytkowymi w pkt, 9. Niniejsza
deklaracja wtaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 02.09.2013 r.

(data i mielsce wystawienia) 0,

td. 81 855 20 25,
NlP 7l4.020-05.18

6.

7.

8.

o

Zokłod Proeielł{i Molcriolów Budowlonyh

ł&llB &§TAx

-Wo/0)

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowan

a specyfikacja
techniczna

Wytnymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25/30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R,) igranica plasĘczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R. > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie większych niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacyiność akuswczna od dźwieków oowietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 205-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu ]ks/m'l 280

klasa zawańości chlorków cl 0,20

Detale

wlaściwości
geometryczne

Dłueość belki lmml (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki [mml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki fmml 120 (i 5)

wvsokość stopki belki lmml 40 Ił2l'
Usytuowanie zbrojenia

w orzekroiu ooorzecznvm lmml
15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia oustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008
Powienchnia górna

i powierżchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiesokolwiek sruzu
zbroienie pasa dolneso 2Q 70

zbroienie dodatkowe nie Występuje

Deklarację ńaściwości użytkowych można pobrać

h,erV" aun,ar (podpis włdściciela zakładu}



C€

1.

2.

DEKLARAoA wŁAśqwoścl użyrrowycH
N R B ET§(/BEIKI/TERIVA 4,o l Ll Rl L-D l 2ot3 l 2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAVBEtKl/rERlvA 4,0/vlvL_D
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BEtKl/TER]v A 4,0 l tl Rl L_D/dd.m m.rrrr
D oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,8m, 5,0m, 5,2m, 5,4m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. patrz etykieta
wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojoneto stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wyłączenlem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andnej Kwiatek
Ul. Pzemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaźnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
W art. 12 ust.z:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
NoĘfikowana jednostka certyfikująca nł L487, lns§/tut Ceramiki i Materiałów Budowtanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroti produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydala cerqńikat zakladowej kontro]i produkcji:
t487-cPD-3glzlp/11l}
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy

10. WłaŚciwoŚci uźytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza

6.

7.

8.

9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowan
a specyfikacja

techniczna

Wytnymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymalość na rozciąganie stali (R.) i granica plastyczności stali (R")
R* > 550 MPa

FN 1 Ęn?7-1.rnna

R. > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie większych niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym 8rubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min

(EN 13369:200a)

lzolacviność akustvczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu tke/m'l 280

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki lmm (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

szerokość. stopki belki [mml 120 (r 5)

wysokość stopki belki lmml 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia
15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna

i powierzchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakieeokolwiek gruzu

zbroienie pasa dolneso 2a 72

zbroienie dodatkowe nie występuje

Deklarację wlaściwości użytkowych można pobrać ze st ony@ffijrŃnigtŃft"Ularacje-wlasciwosci-uzytkowych
21-100 Lubańów, ul. Pzemyslowa 20
tel. 8t 855 20 25, hx gl ó5s łi ói
NlP 7lł020.05-18 nEGoN 4ńĘ353-



C€
DEKLARAoA wŁAśOwoścl użwrowycH

N R BETNVBELKI/TERIVA 4,ol Ll Kl L-Elzol3 12

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BET§VBE LKI/TERIVA 4,0/VKIL-E

2. Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust.4:
BETAX/BE LKl/TERlv A 4,0 l 1,1 Kl L-Eldd.m m.rrrr
E oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. patrz etykieta wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specńkacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wylączeniem mostów.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa |ub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust, 5:
Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrz€i Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
w art. 12 ust.2:
Nie dotycry

6. System lub systemy oceny iweryfikacji stałości Maściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w zalączniku V:
system 2+

7. Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikuiąca nł !487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certńkat zakładowej kontroli produkcii:
1Ą87-cPD-gglzKP/111l

8. Wyrób budowlany objęty Europejską OcenąTechniczną (EOT):

Nie dotycry
9. Deklarowane

10. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi wtaściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właŚciwości użytkowych wydana zo§taje na wytączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4. , , . , /Lubartów,02.09.2013r. 

0;;ń' ł/^;łń.
(data i miejsce wystawienia) 1 / Y -(p-odpis rłlłaś/ciela zaktadu)

ZokH Plodukcii Moteriołóvl Budowlonycfi

ffiB EĘTAX
Andrzej Kwiatek

fr;ł:*H?J,Hi{#ffibffi

wtaściwości

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowan

a specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plasĘczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R- > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
Wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacyjność akustyczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik dc 0,5
Minimalna zawartość cementu Ikglm' 280

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki [mml i 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki fmml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki Jmml 120 (t 5)
wvsokość stooki belki lmml 40 (t 2)

Us$uowanie zbrojenia
15 (i 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinny być gtadkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna
i oowierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakiesokolwiek gruzu

zbroienie oasa dolneso 2QL2
zbroienie dodatkowe to6

Deklaracię WlaściWości użytkowych można pobrać ze 5trony: http://betax,pl/index.php/deklarac.ie-WlasciWosci-uzytkoWych



C€
7.

2.

DEKLARAOA WŁAŚCIwOŚO UŻWrOWYCH
N R B ETAX/BE LKI/TERIVA 4,o l tl Kl L-F l 2oL3 l 2

Niepowtarzalny kod iden§fikaryjny Ępu wyrobu:
BETAVBELKI/TERlv A 4,ol tl Kl L-F
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELK!/fERN A 4,0 l Il RlL-Fldd.mm.rrrr
F oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,8m,6,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją tech niczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemóW stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wylączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeŻona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
w ań. 12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stalości Właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w zalączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nt !487,lnssut ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcię zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzKPlLLL|
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

lillffi:;ffi;ilillT",wydanazostajenawyłącznąodpowiedzialnoŚĆproducenta "r"ui;;,M,._,,kdń
(data imiejsce wystawienia) lnodnsłłłścicleń,r;T:]. 

,_,,

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.puindex.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych 

@$:ffi§ffi'|{'*
,r,ronl!!:!"j Kwiatek
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6.

7.

8.

o Deklarowane właściwości

Zasad nicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowan

a speryfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25130
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R*) igranica plastyczności stali (R.)
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

R- > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie większych niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacyiność akuswczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Współczynnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu lkelm 280

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki lmml (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki lmml 175 {-8l+10)
szerokość stopki belki [mml 120 (t 5)
wvsokość stopki belki [mm] 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia
w przekroiu poprzecznvm [mml

15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna
i powierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakieeokolwiek pruzu

zbroienie pasa dolneso 2ó 7ż

zbroienie dodatkowe Ió70



C€
DEKIARAcJA wŁAśctwośct użwrowycH

N R BETAX/BEIKI/TERIVA 4,ol tlKl L-G l 2ot3 l 2

1. Niepowtarzalny kod identyfikaryjny Ępu wyrobu:
BETAX/BE LKI/TE R|VA 4,0/1/lVL-6

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenffikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKl/TERlv A 4,0 l u Rll-6ldd.mm.rrrr
G oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 6,0m, 6,2m,6,4m,6,8m, 7,0m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. patrz etykieta
wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojoneto stosowane lącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.

4, Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
w ań. 12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
§ystem 2+

7. Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka ceńyfikująća Ń L487, lnstytut Ceramiki i MateriałóW Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warczawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontro]i produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
iewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerĘfikat zakladowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzKPIt,l|

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9. Deklarowanewłaściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowan
a specyfikacja

techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25130
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (R")
R_ > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

R. > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
Wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacviność akustvczna od dźwieków oowietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2O0a)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu Jks/m' 280

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki ]mml (i 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

szerokość stooki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stooki belki Imml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia
w przekroiu poprzecznvm lmml

15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna

i powierzchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiesokolwiek sruzu
zbroienie pasa dolnego 2Q tz
zbroienie dodatkowe 70 72

WłaŚciwoŚci uźytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wylączną odpówiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Zqklod Produi{,;, lłuierili.,,: liudowlonych

Lubartów,02.09.2013 r. ffiB ffiffiTĄX
(dataimiejscewystawienia) 4':arrj Kwiatek

21-100 Lubańóu ul. Pzemyslowa 20
tel. 81 855 20 B, tax 81 855 41 02

tr*l,ry a*bld

Deklarację wlaściwości użytkowych *orn. oool!ĘllfJff ffi9nF.99}"t$oTofi!O.,.acje-wlasciwosci-uzytkowych

(podpis wtaściciela zakładu)



C€

1.

2.

6.

7.

8.

9.

D EKLARAoA wŁAścwośq użrrrowycH
NR BET§(/BELKI/TERIVA 4,0l tl Rl L-H lzot3l 2

Niepowtarzalny kod iden§fikaryjny typu wyrobu:
B ETAX/BELKI/TERtvA ĄOlillvL-H
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający iden§fikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BET§VBELKl/TERlv A 4,0 l Ll Kl L_H/dd.mm.rrrr
H oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:7,żm; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą Zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbroionego stosowane lącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 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 iweryfikacji stalości Maściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka cerĘfikująca nł 1487,lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyinego i zakładowej kontro|i produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerfikat zakładowej kontroIi produkcji:
L$s7-cPD-gglzKPlLtl|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza

Zoi",",. , ł,

ł,",l]lt, "':'"łłl

'łulu; *- .*. *l^3(
Andrzej Kwiuek

fi;łt#ffi:#iffiffi#ffi

Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwo-ści użytkowe
zharmonizowan
a specyfikacia

techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000l

Wytnymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (R")
R^ > 550 MPa

FN 1 Ęn?7-1.rnnc

R- > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

{obliczeniowa}

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odoorność osniowa wvnosi 60 min

(EN 13369:200a)

lzolacviność akustvczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

Klasa xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu [ks/m 280

klasa zawartości chlorków cl0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki [mml (r 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)
wvsokość stooki belki lmml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia
15 (r 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna

i powienchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiesokolwiek sruzu
zbroienie oasa dolnepo 2Q12
zbroienie dodatkowe LQt4

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


