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Niepowta rzalny kod identyf ikacyj ny typu wyrobu :

BETAX/KRAwężrulx7s7ao
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11
ust.4:
BETAVKRAWĘŻN l K/8/30/kolor/dd. mm. rrrr
Patrz etykieta wyrobu; kolor (odpowiada kolorowi oznaczonemu krzyżykiem), dd.mm.rrrr (dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji)
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na róźnych poziomach,
stosowany: w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczyrłłistej lub wizualnej, jako kanały odpłwowe, oddzielnie lub
w połączeniu z innymi krawężnikami, iako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2:
Nie doĘczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 1340:2003
W systemie 4 - nie dotyczy
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specńkacia techniczna

Reakcja na ogień Euroklasa A1

EN 1340:2003

Odporność na działanie ognia zewnętrznego Zadowalająca

Emisja azbestu Brak zawartości azbestu

klasa wwrzvmałości na zsinanie s
odporność na poślizg/ poślizRniecie zadowalaiaca
współczvnnik przewodności cieplnei 1,2 Wmłk

Trwałość 7adowalaiaca

Wymiary ldługość, szerokość, wysokość] [mm] 998x78x300

odchvłki wvmiarów fdłusość, szerokość. wvsokośćl f mml [-4,+10; - 3,+ 4; - 3,+10]

Grubość warstwv ścieralnei [mml >4
odporność na ścieranie H

Nasiąkliwość B

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem soli odladzających D

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.
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(data i mieisce Wystawienia)
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Deklarację właściwości użytkoWych można pobrać ze strony: http://betax,pl/index.php/deklaracje-Wla5ciwosci-Uzytkowych


