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DEKLARAcJA WŁAśclwośo użyrrowycH

N R BETAX/KoSTKA/BEHAToN/8/BFlzot3 12

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/BEHAToN/8/BF

2, Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11

ust.4:
BETAX/KOSTKA/BEHATON/8 l BF lkolor l dd.mm.rrrr
patrz etykieta wyrobu: kolor (odpowiada kolorowi oznaczonemu krzyżykiem), dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji}

3, przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie

zharmonizowaną specyfikacją techniczną;
Wyrób przeznaczony dla ruchu pieszego i dla ruchu kolowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla

pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, obszary przemysłowe, nawierzchnie brukowe na lotniskach, prrystankach

autobusowych, stacjach paliw.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa |ub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z,art. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcii Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemyslowa 2O, 2!-10O Lubańów

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 systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

system 4
7, Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 1338:2003

W systemie 4 - nie doĘczy
8. Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie doĘczy
Deklarowane wlaściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specńkacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

EN 1338:2003

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Zgodna

odoorność na ooślize/ ooślizsniecie Zadowalająca

Współczynnik przewodności cieplnej 1.2W/m*k
Trwałość zadowalaiąca

Wymiary [dlugość, szerokość, grubość] [mm] 198x163x80

Odchyłki wymiarów Idłueość, szerokość, 8rubość] [mm] It2;t2;t3l
Grubość warstwv ścieralnei [mml >-4

odoorność na ścieranie H

Nasiąkliwość B

Odoorność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających D

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi wlaŚciwoŚciami uŻytkowymi w pkt. 9. Niniejsza

deklaracja wtaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta okreŚlonego w pkt.4.
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Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciWosci-uzytkowych


