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DEKLARAOA WŁAŚOWOŚCI UŻWrOWYCH

NR BET§(/KoSTKA/NoSTALIT RoŁAlaot3 |2
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BET§(KosTKA,/NosTAtlT KotA
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający iden§fikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z aft.1!

ust.4:
BETAX/KOSTKA,/NOSTAIIT KOŁA/kolor/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 d]a ruchu kołowego, oraz na pokrycia dachowe, np. drogi dla ruchu pieszego, strefy dla
pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi samochodowe, drogi, obszary przemysłowe, nawierzchnie brukowe na lotniskach, przystankach
autobusowych, stacjach paliw.

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 Lubańów

5. W stosownych przypadkach nazwa iadres kontaktowy upoważnionego pnedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone W art. 12 iJst.2:

Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 4
7. Wyrób budówlany objęty normą zharmonizowaną: EN 1338:2003

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

Nie doĘczy
Deklarowa ne właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

soecvfikacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

EN 1338:2003

Odporność na działanie oBnia zewnętrznego Zadowalająca

-Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu Zgodna

odoorność na ooślizs/ Doślizsniecie zadowalaiaca
wsoółczvnnik onewodności cieolnei 1.2 W/m'k

Trwałość Zadowalaiąca

Wymiary lszerokośó grubośćl Imml 119 x 60

odchvłki wvmiarów [szerokość, grubośćl fmml Iś2; t3l
Grubość warstwv ścieralnei [mml >4

odoorność na ścieranie H

Nasiakliwość B

odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem sołi odladzaiacvch D

10. Wtaściwości 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.

Zoklod Produktii Mcleriulów 8udowlonyrh

{fr§ B§T§Łx
Andrzej Kwiatek

21-100 Lubailów, ul. Pzemyslowa 20
td. 81 855 n E, lu 81 855 41 02
NlP 71+@-6-|8 REGoN 4305Ę353

Lubartów, 09.10.2013 r.

(data i miejsce wystawienia}

il^^ńv ld^ilń
(podpis wlaściciela zakładu)

Deklarację wlaścil^tości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych


