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DEKLARAoA wŁAśctwoścl użwrowycH
N R BETN(/BEIKI/TERIVA 4,ol Ll Rl L-Bl 2ot3 13

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny rypu wyrobu:
BETAX/BE LKI/TERlv 

^ 

4,o l Ll Rl L-B
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust.4:
BFrAJVBELKl/rENv A 4,0 l Ll Kl L_B/dd.mm.rrrr
B oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 2,4m,2,6m, 2,8m,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 zbroioneto stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiekach inżynierskich, z wylączeniem 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
U!. Przemyslowa 20, 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontalćowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
W art. 12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w zalączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487, lns,sut ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcy|nego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i-na tej pódstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzRPlLLl|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy

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.

Lubańów, 25.LL.2OL3 r.

{data i miejsce wystawienia)

4.

5.

7.

8.

9, Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakerystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
techniczna

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

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

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

R- > 500 MPa
W|trzymatość
mechaniczna

(obliczeniowa)

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

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Prry otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność oeniowa wvnosi 60 min
lzolacyiność akusWczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1;2000)

współczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu lkglm 280
klasa zawartości chlorków cl 0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki Imml (i 25)

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

wvsokość belki Imml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki [mm] 120 (t 5)

wvsokość stooki belki lmml 40 (t 2)

Us$uowanie zbrojenia
w orzekroiu Doprzecznvm lmml

15 (i 5)

Charakterystyki
powienchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008

Powienchnia górna
i oowierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakiesokolwiek pruzu

zbroienie oasa dolneso 2Q8
zbroienie dodatkowe nie wvsteDuie

steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < !:fz=72,65 < 200 Bq/ke

Deklaracię właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkoWych



5.

C€
1.

2.

10.Właściwościużytkoweiezdeklarowanymiwłaściwościamiużytkowymiwpkt.9.Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wytączną odpowiedzialnoŚĆ producenta okreŚlonego w pkt, 4,

DEKLARAOA WŁAŚOWOŚC| UŻYTKOWYCH

NR BETAX/BELKuTERIVA 4,ol tlKlL-clzot3 13

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

BET§VBELKl/rERNA 4,0/Vlvl-c
Numertypu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań, 11 ust,4:

BETAVBELKI/TERIVA 4,0/VlVL-Cldd.mm.rrrr
C oznacza długość belki z grupy beiek o takim samym zbrojeniu: 4,0m, Ą,2m,4,4m,4,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta

#'""r,|,l;,.* przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie

zharmonizowaną specyfi kacją techniczną:

Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojoneto 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 ań, 11 ust, 5:

Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiat€k

Ul. Przemyslowa 20, 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego Pełnomocnictwo obejmuje zadania okreŚlone

w art. 12 ust.2:
Nie dołcry
System iub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

§ystem 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2fi)8

Notyfikowaną Jednostka certylikująca nr L487,tnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET

w Warszawie, przeprowadziła wstipną inspekcję zakładu produkryjńego i zakładowej kontroli produkcji, Prowadzi stałY nadzór, ocenę

i ewaluację zakładowej kontroli pńaur.ji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certYfikat zakładowej kontroli Produkcji:

t48t-cPD-3glzlc/11l)
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry

6.

7.

8.

9.

Lubańów, 25.11'żOL3 ł.

(data i mieisce wystawienia}

il,,Nl,rĄ U,*
(podpis Właściciela zakładu}

Deklarowane

Zasadnicze charakterysĘki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
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)

rrląśńość belki na zginanie (przy rozstawie podpór

montażowvch nie wiekszych 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

odnorność ogniowa wvnosi 60 min

lr"l.*t""ść .krst/..r" od dźwięków powietrznych i udeEg!Ę.y$_ NPD

Trwałość

K asa ekspozycji xcz
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Współczynnik w/c 0,6

Minimalna zawańość cementu [kg/m' 280

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki [mm] (t 25)

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

wvsokość belki [mml 175 (_$/+10)

Szerokość stopki belki [mm] 120 (l 5)

Wvsokość stopki belki [mm] 40 (t 2)

Us$uowanie zbrojenia
w orzekroiu poprzecznym [mm]

15 (t 5)

CharaKerystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków Powinny być gladkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna

i oowierzchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiegokolwiek gruzu

Zbrojenie pasa dolnego 2O lo
zbroienie dodatkowe nie wvsteouie

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < L;lz=t2,65 < 200 Bq/kg

Deklaracię Wtaściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index,php/deklaracje_Wlasciwosci-uzytkowych

#,.Mi,tril,fu



C€
1.

DEKLARAOA WŁAŚCIWOŚO UŻWrOWYCH
N R BETAX/B ELKI/TERIVA 4,o l Il Rl L-D l 2ot3 l 3

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAVBELKl/rERNA 4,0/VKIL_D
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAVBELK|/TERIV A 4,0 ft l a L-D/dd. m m.rrrr
D oznacza dtugość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,8m, 5,0m,5,żm,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 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 Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andnej Kwiatek
Ul. Pnemyslowa 20, Z1-1OO Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
w art. 12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana iednostka ceńyfikująca m !487,1nssut ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie; przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluacjęzakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie Wydała certyfikat zakładowei kontroli produkcji:

t487-cPD-3glzKP/u1}
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodńie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnośĆ producenta okreŚlonego w pkt. 4.

0*W il*

6.

7.

Lubańów, 25.LL,2OL3 r.
(data i miejsce wY§tawienia) (podpis Właściciela zakładu}

Deklarowane właściwośicl

Zasadnicze charakterysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000l

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

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

R- > 500 MPa
Wytrzymalość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (pny rozstawie podpór

montażowYch 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 wvnosi 60 min
lzolacviność akusWczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu tke/m'l 280
klasa zawańości chlorków cl 0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki [mml łt 25l

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

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mml 120 at 5)

wvsokość stopki belki lmml 40 (l2|
Us$uowanie zbrojenia

w orzekroiu ooorzecznvm lmml
15 (i 5)

CharakterysĘki
powierzchni

Powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna
i powierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakiesokolwiek gruzu

zbroienie Dasa dolneso 261-2
zbroienie dodatkowe nie wvstepuie

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < !;fz=12,65 < 200 Bq/kg

Deklarację Właściwości uźytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllndex,php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



C€

1.

2.

3.

D EKLARAoA wŁAścwośo użrrrowycH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 4,ol Il Rl L-ElzoL3 |3

Niepowtarzalny kod idenĘfi kacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERlvA 40/VIVL-E
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust.4:
BĘAx/BELKl/rENv A 4,o l 1,1 Rl L-E/dd.mm.rrrr
E oznacza,długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,6m; 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 techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbroionego stosowane łącznie z pu§takami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierskich, z wy'ączeniem ;nostów.
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. Przemyslowa 2O 21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
W art. 12 ust.2:
Ni€ dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wiaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizorir7aną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nł !487,|nssut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warvawie, przeprowadziła w§tępną inspekcję zakladu produkcyineto i zakładowei kontroti produkcii, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowei kontloli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroti produkcji:
L4€7-cPD-3glzKPlt''|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry

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

7.

9.

ilĄ lJ^a}t
(podpis Właściciela zakładu)

iokłod Produkcji lłotgliclów Budowlonyth,,BETAX"
Andneikwiatek

21 _1 00 Lubarlów,-ul, Przemyslowa 20
tel. 08,1/ 855 20 25, lel.frax oali ass łt oż
NlP 714-020-05-18 REGoN 43o55235aLubartów, 25.L1.2OL3 r.

(data i miejsce wystawienia}

Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

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 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 niź 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

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

Trwałość

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

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

klasa zawańości chlorków cl 0,20

Detale

wtaściwości
geometryczne

Dłusość belki ]mm'| (i 25)

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

wvsokość belki lmml 775 (-8l+t}|
szerokość stopki belki lmml 120 (i 5)

wysokość stopki belki lmml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia
W przekroiu poprzecznym [mml

15 (i 5)

Charakterystyki
powierzchni

powienchnie ooarcia oustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna
i powierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakiesokolwiek eruzu

zbroienie oasa dolneso 2@ 12

zbroienie dodatkowe I06
steżenie natura lnvch pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < L;12=!2,55 < 200 Bqlkg

Dek|aracię wlaściwości użytkoWych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index,php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkoWych



C€

1.

2.

DEKLARAOA WŁAŚCWOŚCI UŻWrOWYCH
N R BET§(/BELKI/TERIVA 4,o l tl Kl L-F l 2ot3 l 3

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAVBE LKl/rERvA 4,o/l/vL-F
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BErAx/BELKl/TERlv A 4,ol 1,1 RlL-Fldd.mm.rrrr
F oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,8m, 6,6m; dd.mm.rrr oznacza datę produkcji. Patrz eĘkieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego żgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego §tosowane lącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych
obiektach inżynierckich, 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 Andnej Kwjatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów
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 objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2fi)8
Notyfikowana jednostka ceńyfikuiąca nr 1487,1nssut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadzór, ocenę
i ewaluacię zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kont.oli produkcji:
t487-cPD-3glzt@/11l)
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 pk. 9. Niniejsza
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpówiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

a*WWaJĄ
(podpis wtaściciela zakładu)

zollol lroau|;i$oęffy Budowlonyth

ęlm#;,ffąj,{rg;Fflir:ł;*Lubartów, 25.11.20L3 r.

(data i miejsce Wystawienia)

Deklaroiłane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
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 plasĘczności stali (R")
R- > 550 MPa

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

R- > 500 MPa
Wytzymałość
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 akusWczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

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

współczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu Ikg/m 280
klasa zawartości chlorków cl 0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki [mml {t 25l

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

wvsokość belki fmml 175 (-8l+10l

Szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stooki belki lmml 40 (* 2l
Usytuowanie zbrojenia

w orzekroiu ooprzecznvm lmml
15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia Dustaków powinnv bvć sladkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna
i oowierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakieeokolwiek Bruzu

zbroienie oasa dolneso 261.2
zbroienie dodatkowe L010

steżenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczvch lr0,25<I:fz=!2,65 < 200 Bq/ks

Deklalację właściwości użytkowych można pobrać ze stronY: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



C€

1.

z.

DEKLARAoA WŁAśOwoścl użyrrowycH
N R BET§(/BELKIITERIVA 4,ol Ll Kl L-G l 2ot3 l 3

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA ĄOlVlvL_G
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BET§VBELKI/TERN A 4,0 l U Kl L-G/dd.mm.rrrr
G oznacza dlugość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 6,0m, 6,2m,5,4m,6,8m, 7,0m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta
wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie l9b zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfi kacją tech niczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojonego 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 Andnej Kwiatek
Ul. pnemysłowi 20,21-1oo Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego 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 objęł normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2fi)8
Notyfikowana jednostka ceffikująca n? 1487,|nsq/tut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadzila wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowei kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzRPltł|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
wlaściwości

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

3,

4.

5.

7.

Lubańów, ż5.11-.żOt3 ł.
(data i miejsce wystawienia}

Zoklod ProdukciiMolgliclów Budowlonych

fr ,r,rĄ ilr^ r} a_e ;sl #,Ę,iĘF,,,,fi"r fim,,!
(podpiswtclcicielazaktadu) Ńip-żlł_ozo-os-l8REGoN430552353

Deklarowane

Zasadnicze charakterysĘki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
techniczna

Wytnymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000l

Wytrzymalość na rozciąganie stali (R-) igranica plastyczności stali (R")
R- > 550 MPa

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

R- > 500 MPa
Wytrzymatość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie większvch 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
lzolacyiność akuswczna od dźwięków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozycii xcz
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu [kglm 280
klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusośćbelki tmml (i 25)

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

wvsokość belki fmml 175 (-8l+10)

szerokość stooki belki lmml 120 (t 5)

Wysokość stopki belki [mml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia
w przekroiu poprzecznvm lmm]

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 iakiesokolwiek sruzu

zbroienie pasa dolnego 2@ t2
zbroienie dodatkowe La L2

Steżenie natu ra l nvch pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < 7;fz=L2,65 < 200 Bq/kg

Deklarację Wlaściwości uźYtkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index,php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



C€

2.

3.

D EKLARAoA wŁAśOwośq użwrowycH
N R B ET§(/BELKI/TERIVA 4,o l Ll Rl L-H l 2oL3 l 3

Niepowtarzalny kod identyfi karyjny typu wyrobu:
BEI§VBELKI/TERlvA 4,0/VKlL_H
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERlv A 4,ol Ll KlL-H/dd.mm.rrr r
H oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:7,2m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego 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 Produkcjl Materialów Budowlanych Betax Andnej Kwiatek
Ul. Pzemysłowa 20,21-100 lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone
w art. 12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stalości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

System 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487,|nstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum 3adań Betonów CEBET
w Warczawle, przeprówadzila wstępną inspekcję zakladu produkc}jnego i zakładouiej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydala certyfikat zakladowej kontroli produkcji:

t487-cPD-3glzKPltLl|
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy

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.

5.

7.

Lubartów, 25.1!.2Ot3 r.

(data i miejsce wystawienia)

ńlnĄ {,^r,hl
(podpis wlaściciela zakładu)

Zcklod Frodukcii Moteriolów Budowlonych

"BETAX"
Andrzeikwiatek

2r-1 o0 Ldbańów,'ul. Przemyslowa 20
ńi. oall ass 20 25, tel./tax 051/ 855 41 02
Ńip zlą_ozo os_18 REGoN 430552353

Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
techniczna

Wytrzymalość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25/30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymalość na rozciąganie stali (Rm) igranica plastyczności stali (Re)
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 wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kŃ

Odporność ogniowa

30 min
Prży otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo_
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacviność akusWczna od dźwieków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwatość

klasa ekspozvcii xc2 .EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

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

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dlueość belki [mm] (t 25)

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

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mm] 120 (t 5)

wvsokość stooki belki fmml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia
w onekroiu Doprzecznvm lmml

15 (t 5)

CharaKerysĘki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć etadkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna
i oowierzchnie boczne

Powinny być czyste
i wolne od iakiesokolwiek eruzu

zbroienie pasa dolnego 2Q L2

zbroienie dodatkowe tQ 74

Steżenie natu ra lnvch pierwiastków promieniotwórczych fi,=0,25 < !;f2=!1,65 < 200 Bq/kc

Deklarację właściWości użytkoWych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index,php/dekIaracie-wlasciwosci-UzytkoWych


