
DEKIARAcJA WŁAśclwośct uźWKoWycH
NR BETAX/No5TALlT B+c/ 4 / 2oL5 l L1, Niepowtażalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

BETAX/NosTALlT 8+c/4
2. Zamierżone zastosowanie lub zastosoWania:

, #Jli|J#"."""zony 
dla ruchu piesze8o, np. drosi d|a ruchu pieszego i strefy dla pieszych.

zaklad Produkcji MaterialóW Budowlanych Betax Andrzei l(Wiatek
Ul. Prżemyslowa 20, 21-1oo Lubańów4. system lub systemy oceny i Weryfikacji stałości WlaściWości uźytkowych:
system 4

5. Norma żharmoniżowana: EN 1338:2003
W systemie 4 - nie dotyczy

6, DeklarowaneWłaściwości

vvld5clWoscluŻytl(oWeWyrobuokreślonegopoWvżei*vrobu
deklaracja właściwości użytkowych wvdana żostaje zgodnie 2 r;zóorządzeniem 1ur; nr:o5/2o11 na wyłącżną odpowiedzialnośćproducenta określone8o poWyżej.

fl*Ą'U,,U',LLubartóW, 25.o1.2o15 r.
(daia i miejsce Wy§taw enia)

(podpis Wlaścicie/a zakladU)
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Właściwości użytkowe

Euroklasa A1

ZadoWalająca

8rak zawartości azbestu

Zgodna

_ Zadowalająca

zharmonizowana
specyfikacia technicznA

EN 1338:2003),2w/ń*k
zadoWalająca

119 x 119 x 40 (B)

€9 X 119 x 40 (c)
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Deklarację wlaśclwości UżytkoWych moźna pobrać że §trony: httD]//bet.x.o|/index,Dh!/deklal.c e_WlasciWo§ciużVtkoWVch



DEKtARAcJA wŁAśclwośct UźyrKowycH
NR B ETAX/N osTALlT 

^/4l20l5l71. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu Wyrobu:
BETAx/NosTALlT A/4

2. Zamier/one zastosowanie luo za5to5oWania:
Do zastosowań żeWnętrżnych iWeWnętrznych, do nawierzchni dró8 przeżnaczonych do ruchu pieszego.3. Producent:
zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysiowa 20,21-1oo LubańóW

4, system lub systemY oceny i Weryfjkacji sta}ości Właściwości uźytkowych:
system 4

5, Norma zharmonizowana: EN 1339:2003
W systemie 4 - nie dotyczy

6. DeklaroWaneWłaściwości

WłaściWościużytkoWewyrobuokreślonegopoWyżejWyrobusąz8odniezŻestaWemdet@
deklaracja WłaŚciwoŚci użytkoWych Wydana zostaje zgodnie z rożporządzeniem (UE) nr 305/2011 na Wylącżną odpowiedzialność
producenta określonego poWyżej,

LubartóW, 26,01.2015 r.

(data i mieisce Wystawienia)

\n,,il,q a^Jh^

7.

(podpis Wlaścic]e a żakiad0)

ne

zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkoWe zharmonizowana
specvfi kacia technicżna

Reakcja na osień Euroklasa A1

EN 133912003

odporność na działanie o8nia żewnętrznego ZadoWaLa]ąca

Emisja azbestu Brak żawartości azbestu
Klasa WytrzymałoŚci na żginanie T

odporność na poślizg/ pośliżRniecie ZadoWalająca
Współcżynnik prżeWodności cieplnei 7,2 w /m*k

TrWałość zadoWżlaiąca

Wymiary Idłu8ość, szerokość, 8rubość] {mm] 179x1l9x40
odchyłki WymiaróW {dłu8ość, szerokość, 8rubość] [mm] I!2,,!2|!3l

Grubość warstwv ścieralnel Imm
odporność na śc]eranie H

Nasiąk]iWość B
odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladżającvch D

Dek alację WliŚciWoŚci uŻYtkoWych można poblać ze strony: htto|//betax,Dllindex.pho/deklalacie_WlasciWoscl_UżVtkoWVch


