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3.

DEKLARAOA WŁAŚCIWOŚCI UŻWXOWYCH
N R BETAX/BELK!/TERIVA 6,0l Rl L-Alzot3 12

Deklarowane wlaściwości

(data i mie.isce wystawienia) (podpis właściciela zakładu}

5.

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny Ępu wyrobu:
BET§VB E tKl/TE R|VA 6,0/(/L_A
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BE LKl/rE RNA 6,0/K/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
speryfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierckich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zaklad Produkcji Materlałów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 2l-L0O Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawicie|a, którego pełnómocnictwo obejmuje zadania określone w ań.
12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stalości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone W zatączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
NoĘfikowana jednostka certyfikująca nr L487,|nssut ceramiki i Materiałów Budowtanych, Centrum Badań BetonóW CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcii, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
!487-cPD-3glzt(P/l11}
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotycry

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R-) i granica plastyczności stali (R.)
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13359:200a)

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
Pny oĘnkowaniu dolnej

powienchni 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 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Współczynnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 kslm'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki tmml (t 25)

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

wvsokość belki Imml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki [mml 40 łi 2l
Usytuowanie zbrojenia w

orzekroiu ooorzecznvm lmml
(15) t 5

Charakerystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
qruzu

zbroienie oasa dolneso 2Qa
zbroienie dodatkowe Nie wvstępuie

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

6.

7.
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Deklarację Właściwości Użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-Wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARAoA wŁAśqwoścl użwrowycH
NR BETAX/BEIKI/TERIVA 6,0l Kl L-B l 20t3l 2

6.

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAX/BE LKI/TERIVA 6,0/K/L-B
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERIVA 6,0/K/L-B/dd.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 zwyklego zbrojonego sto§owane łącznie z pu§takami 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 Andrzei Kwiatek
Ul. Pnemysłowa 20,2L-LO0 Lubartów
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 właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nł L487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadzila w§tępną inspekcję 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:
1487-cPD-39lzKPltJ.'|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane wtaściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

Wytrzymatość na rozciąganie stali (R.) igranica plasĘczności stali (R")
R- ż 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

lzolacviność akustvczna od dźwieków oowietrznvch 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 280 kelm'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki ]mm'l (i 25)

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

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (i 5)
Wysokość stopki belki [mm] 40Ezl.

Usytuowanie zbrojenia w
orzekroiu ooorzecznvm [mml

(15) t 5

Charakerystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
gruzu

zbroienie oasa dolneEo 2Q8
zbroienie dodatkowe Nie Występuje

10. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
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DEKLARAoA wŁAśowoścl użyrrowycH
N R B ETAX/BELKI/TERIVA 6,0 l Rl L-cl 2oL3 l 2

6.

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
B ETAVBELKI/TERIVA 6,0/K/L_c
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 1], ust.4:
BfiAx/BELKI/TER|VA 6,0/Kr/t_C/dd.m m.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 etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
speryfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane lącznie 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:
Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 2l-L0O 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 objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowanajednostka certyfikująca nł!487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań BetonówCEBET
w Warszawie, przeprowadzila wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzKPlLLĄ
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacia
techniczna

Wytrzymatość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25/30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 205-1:2000l

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R-) i granica pla§tyczności stali (R")
R- > 550 MPa

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

R. > 500 MPa
Wytnymałość
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

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni Ęnkiem
cementowo-wapiennym

grubości 15 mm odporność
ogniowa wynosi 60 min

lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych 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 280 kslm"

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Długość belki [mm] (t 25)

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

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

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

Us$uowanie zbrojenia w
przekroiu poprzecznvm [mml

(15) t 5

CharakerysĘki
powierzchni

powienchnie oparcia pustaków powinny być eladkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
gruzu

zbroienie pasa dolneso 2ato
zbroienie dodatkowe Nie występuje

10. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu okreŚlonego w punktach 1 i 2 są zgodnić z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklarac_ia
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Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze stronY: http://betax.pl/index,php/deklaracje-WlasciWosci-uzytkowych
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DEKLARAoA wŁAśowoścl użtłrowycH
N R B ET§(/BELKI/TERIVA 6,0 l Kl L-D l 2ot3 l 2

L. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Ępu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERlvA ąOIK/L-D

2, Numer Ępu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAVBEtKl/TERlVA ąOlK/L_D/dd.mm.rrrr
D oznacza dtugoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: Ą8m, 5,0m, 5,2m, 5,4m; dd.mm.rrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
speryfikacją 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.

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 Andrzei 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 i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

7, Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warvawie, przeprowadzita wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi §tały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowei kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzl(P/t1l)

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

Nie dotycry
9. Dek|arowanewłaściwościużytkowe:

Zasad nicze cha rakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytnymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25/30
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 13369:2004)

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

lzolacviność akuswczna od dźwieków oowietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

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

wsoółczvnnik w/c 0,5
Minimalna zawartość cementu 280 kslm'

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki tmml (i 25)

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

Wvsokość belki [mm'| 175 C8/+10)
szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki [mml 40E,2|
Usytuowanie zbrojenia W

przekroiu poprzecznvm Imml
(15) t 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia pustaków powinny bvć sładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
gruzU

zbroienie pasa dolnego 2ó 72

zbroienie dodatkowe Nie Występuje

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,02.09.2013 r.

(data i mie,isce Wystawienia)

Deklarację wlaściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych 
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DEKLARAoA WŁAśctwoścl użyrrowycH
N R BETAX/BELKuTERIVA 6,0l Kl L-El 2ot3l2

Niepowtarzal ny kod iden§likacyjny Ępu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERIVA ąOIK/L_E
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BE LKl/TER|VA ąOlK/L_E/dd.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.
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:
Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 2ą 21-100 Lubańów
W stosownyĆh 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 objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
NoĘfikowana jednostka cerĘfikująca nr !487 , lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła w§tępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzKPltł|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotycry

6.

7.

8.

9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakerystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytnymałość 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
Wytnymałość
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

powienchni tynkiem
cementowo-Wapiennym

grubości 15 mm odporność
ogniowa wvnosi 60 min

lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 ks/m"

klasa zawańości chlorków cl0,20

DetaIe

wlaściwości
geometryczne

Dtusość belki tmml (r 25)

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

Wvsokość belki Imm'| 175 (-8l+10'|

Szerokość stopki belki [mm] 120 (t 5)

wvsokość stopki belki lmml 40 (r 2)

Us$uowanie zbrojenia w
orzekroiu ooorzecznvm Jmml

(15) t 5

CharakterysĘki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
srUzU

zbroienie oasa dolneso 2Q tz
zbroienie dodatkowe LQ6

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. /] 0

Lubartów,02.09.2013 r. 0w@. arrąłahtprŃkq]1łoter66w 
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Deklarację WłaŚciwoŚciuŻytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllindex,php/deklaracje-Wlasciwosci_uzytkowych 
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DEKLAMOA WŁAŚOWOŚ0 UŻYTKOWYCH
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Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllndex.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych 
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6.

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAVBELKl/TERIVA 6,0/K/L-F
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający iden§fikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKl/rE RMA 6,0/K/L-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 techniczną:
Belki stropowe z b€tonu zwyklego zbrojonego stosowane lącznie 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 Materiatów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemyslowa 20,2L-10O 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 wlaściwoŚci użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka ceńyfikująca nł t487 , lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcii, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzKPlt]-L|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry
Deklarowane wlaściwości

Zasad nicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

Wytnymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności 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 wvnosi 60 min

lzolacviność akuswczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

Klasa xcz
EN 15037-1:2008

{EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

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

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki lmml (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)

wvsokość belki [mml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki [mml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia w
pnekroju poprzecznym Imm]

(15) r 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia Dustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
sruzu

Zbrojenie pasa dolnego zQ 12

zbroienie dodatkowe Ló 70

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

2,

DEKLARAoA wŁAśOwośq użwrowycH
NR BET§(/BELKuTERIVA 6,0l Kl L-G l201-3l2

6.

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELK/TERIVA 6,0/K/L_G
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKI/TERlVA ąOlK/L_G/dd.m m.rrrr
G oznacza dtugoŚĆ 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.
Przewidziane 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 stlopowych w budynkach i innych obielrtach
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 Materialów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
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 objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487,lnssut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowidzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcii zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
1487-cPD-3glzKPll71|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Ni€ dotycry
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości 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* ż 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

lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwałość

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

Współczynnik Vc 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 kelm'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Długość belki [mm] (i 25l

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

wvsokość belki Imml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki [mml 120 (i 5}

wvsokość stopki belki lmml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia w
orzekroiu ooorzecznvm lmml

(15) i 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia oustaków powinnv bvć gładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
gruzu

zbroienie pasa dolnego zo 72

zbroienie dodatkowe IQ 72

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

il';:l";il:'*.H:il#anazo'tajenawYłącznąodPowedzi'no"'*[;;W,"*ł-,ńfu6y§§+j[,f-
(data i miejsce Wystawienia} (podpis włi

Andrzej Kwiatek
21-100 Lubafiów, ul. Przemys|owa 20
td. 81 855 20 E, hx 8l ó55 4l 02
NlP 714-020-05-18 BEGoN 430552353

Deklarację WłaściWości użytkoWych można pobrać ze stronY: http://betax.pIlndex.php/deklaracie-Wlasciwosci-uzytkoWYch



C€
1.

ż.

DEKLARAoA wŁAśctwoścl uźwrowycH
N R BETAX/BELKuTERIVA 6,0l KlL-Hl 2ot3 l 2

6,

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TERlvA 6,0/Ę/L-H
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający iden§fikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 u5t.4:
BETAX/B ELKI/TE RlvA 6,0/K/t-H/dd.mm. rrrr
H oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:7,2m,7,4m; dd.mm.rtn 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 mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zaklad Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 2O, 27-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa iadres kontakowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w ań.
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 jednostka cerĘfikująca nł 1487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, p.owadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowei kontroli produkcji:
1487-cPD-3glzRPhlrl|
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie doĘcry
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) i granica plastyczności 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

powienchni 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 280 kslm'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

wlaściwości
geometryczne

Dłueość belki lmml (i 25}

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

Wvsokość belki [mm] 175 (-8l+10)

szerokość stooki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki lmml 40 lt 2)

Usytuowanie zbrojenia w
orzekroiu ooorzecznvm lmml

(15) t 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków Powinny być sładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
gruzu

zbroienie pasa dolneso 2Q t2
zbroienie dodatkowe LQ14

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,

*:*:.:_:,:_:ioiJl- _fttid,m;;,k*jffiW§sfr*,-
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C€
1.

2.

DEKLARAOA WŁAŚOWOŚq UŻWrOWYCH
N R BETAVBELKI/TERIVA 6,0l Rl L-ll 2oL3 12

6.

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfikaryjny typu wyrobu :

BETAX/BELKI/TERIVA 6,0/K/L_l
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETNVBELKI/TE R|VA 6,0/K/t_l/dd.m m.rrrr
l oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 7,6m,7,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie Iub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojoneto stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wylączeniem mostów.
Nazwa, zastrzóżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrz€j Kwiatek
Ul. Pnemyslowa 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 statości wtaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nł !487, lnstytut ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerfikat zakladowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzRPlL]-l|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użWkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności 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

powienchni tynkiem
cementowo-Wapiennym

grubości 15 mm odporność
ogniowa wynosi 60 min

lzolacviność 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 280 ke/m'

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki tmml (t 25)

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

wvsokość belki lmml t75 {-8l+7o],

szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki lmml 40 (r 2)

Usytuowanie zbrojenia w
(15) r 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od jakiegokolwiek
gruzu

zbroienie pasa dolnego żQ 12

zbroienie dodatkowe 2Q 12

10. WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami uźytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
wiaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.
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(data i miejsce wystawienia) lĘ§fr,frAx

Deklarację właściWości uźytkowych można pobrać ze 5trony: http://betax,pllndex.php/deklaracje-wlasciwosci_uzytkowych
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