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DEKLARAoA WŁAśctwoścl użtmrowycH
N R BETNVBEIKI/TERIVA 6,0l Kl L-B l2ot3 13

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

BETAX/BEIK|/TERIVA 6,0/K/L_B
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BE LKI/TERlvA 6,0/K/L-Bldd.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
spEcyfikacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
lnżynierckich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontakowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,L1-kOO Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaźnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny iweryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nł t487, lnst,l/tut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staly nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzRPlLLL|
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną.(EOT):
Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

Wytrzymatość na rozciąganie stali (Rm) 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 oĘnkowaniu dolnej

powienchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność osniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustyczna od dźwięków 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 280 ks/m'
klasa zawartości chlorków cl 0.20

Detale

wlaściwości
geometryczne

Dłueość belki Imml (t 25l

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

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

szerokość stooki belki lmml 120 (t 5)

Wvsokość stopki belki [mm] 40 {i 2l
Usytuowanie zbrojenia w

nrzekroiu ooorzecznvm Jmml
(15) t 5

CharakerysĘki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiepokolwiek eruzu
zbroienie oasa dolneso 2a8
zbroienie dodatkowe Nie wvsteouie

steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < I;12=!2,65 < 200 Bq/ks
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, 25.t1.2OL3 r.
(data i miejsce wYstawienia)

Deklaracię Właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllndex,php/deklaracje-WlasciWosci-Uzytkowych



C€
1.

2.

DEKLARAoA wŁAśctwoścl użwrowycH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 6,0 l Kl L-cl zo',g l g

Niepowtarzalny kod idenffikacyjny typu wyrobu:
BET§VBE LK|/rERNA ąOlK/L-c
Numer Ępu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust,4:
B ET§VBE LKI/TERIVA 6,0/K/Lqdd.mm.rrrr
C oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: ĄOm, 4,2m,4,4m, Ą6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji, Patrz etykieta wyrobu.
Przewidzlane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfikacją techniczną:
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 a.rt. 11 ust, 5:

Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Pnemysłowa 20,21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadanib 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 objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka cerĘfikuiąca nr 1487, lnstytut ceramiki i Materialów 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 certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzKPlLt||
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakerysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

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
Wytnymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (pny rozstawie podpór
montażowvch nie wiekzvch 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

Trwalość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN i3369:200a)
(EN 206-1:2000)

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

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki fmml (r 25)

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

wvsokość belki [mml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki Jmml 120 (i 5)

wvsokość stooki belki lmml 40 .lżl.
Usytuowanie zbrojenia w

Drzekroiu poprzecznvm [mml
(15) i 5

Chąrakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia pustaków Powinny być eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste iwolne od

iakiesokolwiek sruzu
zbroienie oasa dolneso 2ó 70

zbroienie dodatkowe Nie wvsteouie

steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < 7;lz=L2,65 < 200 Bq/ks
10. 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 wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

4,

7.

żoklod Produktii Motgriolów Budowlonyth

"BETAX"

ęigi#.,ff{itr*rFhirnaiLubartów, 25.!L.2OL3 r.

(data i miejsce Wystawienia}

Dek|arację właściwości użytkowych można pobrać ze stronyi http://betax.pllndex.php/deklaracie-Wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARACJA WŁAŚOWOŚCI UŻWrOWYCH
NR BFr§(/BELKI/TERIVA 6,0l Kl L-D l 2o',3l 3

Niepowtarzalny kod idenffikacyjny typu wyrobu:
BETAVBELKI/TERIVA 6,0/K/L_D
Numer typu, pańii |ub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAVBELKl/TERIVA 6,o/K,/t-D/dd.mm.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 zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeźony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax AndĘej Kwiatek
Ut. 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 dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stalości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Noffikowana jednostka ceńyfikująca nr L487 ,lnsfiut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontro]i produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzKPl:-:-L|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytnymałość 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 (Re)
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
Pny oĘnkowaniu dolnej

powierzch ni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akuswczna od dźwieków oowietnnvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c o,6
Minimalna zawartość cementu 280 ke/m'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki tmml (i 25)

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

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mm] 120 (i 5}

wvsokość stopki belki lmml 40 lt 2)

Us$uowanie zbrojenia w
orzekroiu ooorzecznvm lmm'|

(15) t 5

Charakterystyki
powienchni

powierzchnie ooarcia oustaków powinnv bvć sładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek gruzu

zbroienie oasa dolnego 2Q tz
zbroienie dodatkowe Nie wvsteouie

steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < Lit2=!2,55 < 200 Bq/ke
WłaŚciwoŚci uźytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
wtaŚciwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt, 4.

5.

6.

7.

8.

o

Lubańów,25.11.2013 r.

(data i mieisce wYstawienia)

0,,:ł:3L,k"c
Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllndex.php/dek|aracje-wla\ciwosci-uzytkowych

ZokIod Produkcii Motgriolów Budowlonych

"BETAX"

ęigi#.#łi,{rm§[';gł.ę



C€

3.

DEKLARAoA wŁAśctwoścl użwrowycH
N R BET§(/BELKI/TERIVA 6,0l Kl L-Elzo's l 3

Niepowtarzalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:
BET§VBELKI/TERIVA 6,0/K/t-E
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust.4:

BErAx/BE LKI/TE RlvA ąOlK/L-Eldd.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 zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych óbiektach
inżynierckich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zaktad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemyslowa 20, 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w ań.
12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego okieślone w załączniku V:

sy§tem 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka cerĘfikująca nł !Ą87, lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego 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:

1487-cPD-3glzKPlLLL|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT);

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

Wytnymałość 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 większych 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 osniowa wvnosi 60 min

lzolacviność akusWczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu 280 ks/m'
klasa zawańości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
8eometryczne

Dłusość belki lmml (t 25)

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

Wysokość belki [mm] 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmmI 120 (t 5)

wvsokość stopki belki [mml 40 Ezl.
Usytuowanie zbrojenia w

(15) t 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powienchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste iwolne od

iakieeokolwiek sruzu

zbroienie oasa dolnego 2ó 12

zbroienie dodatkowe LQ6
steżenie naturalnvch oierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < L;fz=!2,65 < 200 Bq/kg

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 mieisce wYstawienia)

4.

5.

6.

7.

Deklarację Właściwości użYtkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci:uzytkowych



C€
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DEKLARAOA WŁAŚOWOŚCI UŻWrOWYCH

N R BETN(/BELKuTERIVA 6,0 l KIL-F l 20t3 13

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:

BETAX/BELK]/TER|VA 6,0/K/L-F

Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, 11 ust,4:

BETNVBELKI/TERIVA 6,0/K/L-F/dd.mm.rrrr
F oznacza dtugość 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 betonu zwykłego zbroionego stosowane łącznie z pustakami do budowy sYstemÓW stroPowYch w budYnkach i innYch obiektach

inżynierskich, z wyłączeniem mostów. __^t,;^^ńłą lr^lń.
Nazwa, zastrzeźona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak.towarowy oraz adres kontaktowY Prodilcenta, wYmaganY zgodnie z ań' 11 ust' 5:

Zaklad Produkcji Materialów Budołlanych Betax Andrzej Kwiatek

Ul. Pnemyslowa 20,21,100 Lubańów

w stosownych przypadkach nazwó i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art,

12 ust.2:
Nie dotycry
systpm lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku v:

System 2+

Wyrób budowlany obięty normą zharmonizowaną: EN 15037,1:2008 
,__,_|___._L }^_._.,_a_J_i Eałarr{w .FRFT

Notyfikowana |ednostka certyflkuiąca nt !487,1nssut Ceramiki i MaterialóW Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET

w warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcię zakładu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowbdzi staĘ nadzór, ocenę

l ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:

t487-cPD-3glzKPh'J|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane własciwości użyt|(oW

Zasadnicze charakterystyki

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)

:

Wytnymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (R,)

Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacia
techniczna

c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

R_ > 550 MPa

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

R. > 500 MPa

> 1,57 kNWytnymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawle poopor

montażowvch nie wiekszvch niż 1,9m)

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odoorność osniowa wynosi 60 min
NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c 0,6

Minimalna zawańość cementu 280 ke/m'

klasa zawartości chlorków cl0,20
(t 25)

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

Detale

właściwości
geometryczne

Dlugośc belKl tmml
Wvsokość belki [mm] 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mm] 120 (i 5)

Wvsokość stopki belki [mm] 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia w

orzekroiu popnecznym [mm]
(15) t 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny byĆ czyste i wolne od

iakiesokoIwiek gruzu

7hraianie neęa dolneso 2ai
Zbrojenie dodatkowe IQ 70

lr0,25<7}lż=!2,65 < 200 Bq/kg
Stężenie naturalnych pierwiastków promien

Lu ba rtów, 25.!.LżOt3 r.

(data i mieisce wystawienia)

6.

7.

8.

9.

l J!ę4glllg ,,-.",-,,,r-.. ,.-,.-,---'-- i ;il;;;:;;;;,ł,ć".*^i..mi użvtkowvmi w okt.9. Ninieisza deklaracja
10.Właściwościużytkowewyrobuokreślonegowpunn@aściwościamiużytkowymiwpkt.9.Niniejsl

właściwości użytkowych wydana zostaje na w!łączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt, 4,

Deklarację wlaściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.PhP/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowYch



C€

9.

DEKLARAcJA wŁAśowośq użnrowycH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 6,0 l Kl L-G l 2ot3 l 3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKl/rERIVA 6,0/K/L-G

2, Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust,4:
B ETAX/BELKI/TERlvA 6,0/K/L-G/dd.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 producentj 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.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcii Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocniclwo 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 objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
NoĘfikowana jednostka certylikująca nł t487, lnsq/tut Ceramiki i MaterialÓW Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warczawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkryjnego i zakładowej kontrola produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowei kontroli produkcji:
14sl-cPD-3glzKP/l1rl

8. Wyrób budowlany objęty Europejską OcenąTechniczną (EOT):

Nie dotycry
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) cz5l30
EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)
(EN 205-1:2000l

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 (pny 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

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akusWczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozycii xcz
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu 280 kp/m'
klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki ]mml (t 25)

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

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10l

Szerokość stopki belki [mml 120 (t 5)

wvsokość stooki belki [mml 40 (i 2)

Us$uowanie zbrojenia w
przekroiu poprzecznvm lmml

(15) r 5

CharakterysĘki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakieeokolwiek sruzu
zbroienie pasa dolnego żaD
zbroienie dodatkowe IQ 72

steżenie naturalnvch nierwiastków oromieniotwórczvch fr0,25 <7;17=!2,65 < 200 Bq/ks

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, 25.LL.2OL3 r.

(data i miejsce wystawienia)

0 n,"dną U^ rJ €l" 
-'"';';}]Ł};ł'ć#,: 

Bu dowlonYth

ll 21-100 LubańóW-ul, Przemyslowa 20
(podpisWłafricielazaktadu} 

lęir.łłi:łrrłSrl?tĘ{?b.§'l.r.r3Ć133
Deklaracię w{aściWości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax,pllndex.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych



C€
1.

2.

DEKLARAoA wŁAśclwoścl użt rrowycH
NR BETAX/BELK!/TERIVA 6,o l Rl L-Hl 2oL3 l 3

5.

6.

7.

8.

9.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny Ępu wyrobu:
BETAX/BEtKl/rERMA ąOlK/L_H
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 u5t.4:

BETAVBE LKI/TER|VA 6,0/K,/L-H/dd.m m.rrrr
H oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:7,2m,7,4m; 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 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:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Pnemyslowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w ań.
12 ust.2:
Nle dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statości Właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

System 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikuiąca nr L487, lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewatuację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certńkat zakładowei kontroli produkcji:

7487-cPD-gglzRPlLł|
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytnymalość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
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
Wytzymałość
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 oAniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustvczna od dźwieków Dowietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa eksoozvcii xc2
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

wlaściwości
geometryczne

Dłusość belki [mml (i 25)

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

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mml 120 (t 5)

wvsokość stopki belki [mml 40|ćzl
Usytuowanie zbrojenia w

przekroiu poprzecznym Imm]
(15) t 5

Chąrakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia oustaków powinnv bvć sładkie
Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek sruzu

Zbrojenie pasa dolnego 2a L2

zbroienie dodatkowe !0 t4
steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < 7;fz=!2,65 < 200 Bq/kc

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.

właściwości

Lubartów, 25.11.2013 r.

(data i miejsce wystawienia}

fr-,.rd,yu,"ffi;ffi,fiń#;
(podpis właściciela zakladu)

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax,pl/index.php/deklarac,ie-wlasciwosci-uzytkowych



C€
1.

2,

DEKLARAoA wŁAśclwoścl użvrrowycH
NR BETAX/BELK|/TERlVA 6,olKl L-l l2oL3l3

Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny typu wyrobu:
BEr§VBELKI/TE RlvA 6,0/K/t_!
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETNVBELKI/TERIVA 6,0/K/L_l/dd.mm.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 lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbroionego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów st.opowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wlączeniem 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. Pnemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Ni€ dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2fi)8
NoĘfikowana jednostka certyfikująca nł !487 , lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badeń Betonów 6EBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewatuację zakładowei kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowei kontroli produkcii:
t48r-cPD-3glzRPlLLL|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
techniczna

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

powienchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacviność a,kustvczna od dźwieków powietrz nych i uderzeniowvch NPD

Trwalość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1ż008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

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

klasa zawartości chlorków cl0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dtusość belki lmml (i 25)

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

wvsokość belki [mml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (i 5)

wvsokość stopki belki [mml 40 e2l,
Usytuowanie zbrojenia w

przekroju poprzecznym Imm]
(15) t 5

CharakterysĘki
powierzchni

powierzchnie ooarcia pustaków powinny być gladkie

EN 15037-1:2008

Powienchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiepokolwiek pruzu

zbroienie pasa dolneso 2a !2
zbroienie dodatkowe 2a L2

stęźenie natu ra lnych pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < 7;fz=72,65 < 200 Bq/ks
WłaŚciwoŚci użytkowe wyrobu określonego w punktach 1i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
wtaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 25.11.2013 r.

(data i miejsce wystawienia}

6.

7.

8.

9.

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


