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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚq UŻWrOWYCH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 8,0-2l Rl2o!3 l t

t. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKl/TERlVA 8,0.2/Kl 2013 l t

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: dlugość/dd.mm.rrrr (długość oznacza długość belki, dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Element noŚny żelbetowy, którego zbrojenie stanowi kratownica stalowa zabetonowana w pasie dolnym, do zastosowania
w belkowo-pustakowych systemach stropowych.

4, 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, 21-100 Lubartów

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

6. System lub sy§temy oceny i weryfikacji stalości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
Notyfikowana jednostka certyfikuiąca nr t487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
1487-cPD-3glzKP,:-lt|

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

Nie dotyczy
Dekla rowane właściwośc

Zasadnicze chara kterystyki Właściwości użWkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25/30 PN-EN 15037-1:2011

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) i granica plastyczności sta|i (R.)
R- ż 550 MPa Wg deklaracji

producenta zbroieniaR- > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

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

> 1,57 kN
PN-EN 15037-1:2011

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem
cementoiro-wapien nym

grubości 15 mm odporność
ogniowa wynosi 60 min

Wg
PN-EN 15037-1:2011
oraz dokumentacji

technicznej1

lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznvch i uderzeniowvch WUN

PN-EN 15037-1:2011

Trwałość

Klasa Xc2
współczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawa rtość cementu 280 kelm"
klasa zawartości chlorków cl 0.20

Detale

właściwości
8eometryczne

Dłueość belki [mml t 25)
wvsokość belki [mml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki [mml 120 (l 5)

wysokość stopki belki [mml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia w
przekroju poprzecznym [mm]

i5
Uswuowa nie zbrojenia wzdłuż

belkilmml t15

Cha rakterystyki
powierzchni

powierzchnie opa rcia pustaków powinnv bvć eładkie

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste i

wolne od ja kiegokolwiek
Pruzu

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.
PodPisał właściciel Zakładu: Zoklod hoduk{iMoleriohw Budorfonych ll [ ,. l i| ń r]
Lubartów,o1.o7.2o13r. 
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(data i miejsce wystawienia} Znarzej Kwiatek (imię i nazwisko osoby u{owaznionej}

21-100 Lubarióu ul, Pżemyslowa 20
tel. 81 855 20 25, fax 81 855 41 02
NlP 714-020-05-18 REGoN 430552353

1 
Dokumentacla Techniczno - Robocza Elementów Stropowych Teriva 8,0, lnwenta Sp. z o.o., Warszawa, luty 2OO9 wraz z aneksem z maja 2OLLI.


