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użwrowycH
N R BETM/KoSTKA/H otL^ND l 8 l 2ot3 l 2
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/KoSTKA/HottAN D/8
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11
ust.4:

BET§VKOSTKA/HOILAN D/8/ko lorldd.
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Patrz etykieta wyrobu: kolor (odpowiada kolorowi oznaczonemu krzyżykiem), dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)
Pnewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zha rmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób przeznaczony dla ruchu pieszego i dla ruchu kołowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla
piesrych, ścieżkirowerowe, parkingi samochodowe, drogi, obszary przemyslowe, nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach
autobusowych, stacjach paliw.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znaktowarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
U l. Przemysłow a 2O, 2l-t00 Luba ńów
W stosownych pzypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego pnedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie doĘczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 1338:2003
W systemie 4 - nie dotyczy
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie doĘczy

Deklarowanewłaściwości
u

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości
użytkowe

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

Odporność na działanie ognia zewnętrznego

Zadowalająca

Emisia azbestu
Odporność na poślizs/poślizgniecie
wvtrzvmałośćna rozciasanie onv rozłuovwaniu
współczvnnik przewodności cieplnei

zharmonizowana

specńkacia techniczna

Brak zawartości azbestu

zadowalaiaca
Zgodna
1,2

Tnłałość

Wmłk

zadowalaiaca

EN 1338:2003

198x98x80

Wymiary [długość,szerokość,grubość][mm]
odchvłki wvmiarów fdłusość,szerokość.srubośćltmml
Grubośćwarstwv ścieralnei Imm
odoornośćna ścieranie
Nasiakliwość
Odporność na zamrażaniel rozmrażanie z udziałem soli odladzaiących
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10. Właściwościużytkowe wyrobu określonego w punktach 1i

2 są zgodnie z deklarowanymiwłaściwościami
użytkowymi w pkt.9. Niniejsza
deklaracja właściwościużytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.4.
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(data i miejsce wystawienia}
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Deklarację Wtaściwościużytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-Wlasciwosci-uzytkowych

