
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYrrOWYCH
N R BETAX/PUSTAKI/TER lv A 4,a l r2l2ot4 l t

1. Niepowtarzalnykodidentyfikacyjnytypuwyrobu:
BETAX/PUSTAKl/TE RlVA 4,0/1_2

2, Numer tYPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budow|anego, wymagany zgodnie z art, 11 ust.4:
dd.mm.rrrr
dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji Patrz etykieta wyrobu.

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfikacją techniczną:
Pustaki wykonywane z betonu lekkiego kruszywowego, uŻywane w połączeniu z prefabrykowanymi belkami betonowymi z uwzględnieniem EN 15d37-1
i z betonem układanym na budowie do konstrukcji belkowo-pustakowych systemów stropowych Teriva 4,olt.4. Nazwa, zastrzeŹona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zakład Produkcji MateriałóW Budowlanyń Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów

5, W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone W art.
].2 ust.2:
Nie dotyczy

6, SYstem lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-2:2009+A1:2011
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487 , lnstytut Ceramiki i MateriałóW Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, PrzeProwadziła Wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
7487-cPD-3BlzKPlt3

8. Wyrób budowlany objęty Europejską oceną Techniczną (EoT):
Nie dotyczy

9. Deklarowanewłaściwości

Zasad nicze cha rakterystyki Właściwości użytkowe zharmonizowana
specyfikacia tech niczna

Nośność|wytrzymałośćlrvpI mechaniczna I Klasa
NR

EN 15037-2:2009+41:20]"1

1,5 kN, Klasa R1

Odporność na ogień

30 min
Przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem

cementowo-Wapiennym grubości 15 mm
odporność ogniowa wvnosi 60 min

Właściwości akusĘczne NPD

Opór cieplny

Dla stropu Teriva 4,0/1 bez warstw
wykończeniowych opór cieplny wynosi

o,37 m2*K/w (izolacyjność cieplna materiału z
jakiego wykonane są pustaki wynosi 0,52 W/m*K)

Kurczliwość w wvniku suszenia 0,3 [mm/m

Szczegóły

konstrukcyjne

właściwości
geometryczne

Kształt

Szerokość [mm] 52o
Dłueość [mm'| 240

Wysokość [mm] 2]0
Szerokość pióra [mm] 25
Głębokość pióra fmml 42
Grubość ścianki [mml ż3
Grubość oparcia [mm'} 63

Tolerancje
produkcyine Klasa T1, N1

Trwałość klasa eksoozvcii xcz
Gęstość brutto w stanie suchvm 48Okg/m"

substancie niebezoieczne NPD
WlaŚciwoŚci uŻYtkowe wYrobu okreŚlonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi *łaścir"ościa,r,i trżytko*ymi * pkt. 9, Ninie]lzaieklaracla
właŚciwoŚci uŻytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.
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