
DEKLARAcJA WŁAśctwoścl użwrowycH
N R BETAX/PUSTAKI/TERl.v A 6,0-212013 l t

N iepowta rza l ny kod identyfikacyj ny typu wyrobu :

BETAX/PUSTAKI/TERIVA 6,0-21 2ot3 l t
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art, LL
ust.4:
Patrz etykieta wyrobu: 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:
Element drobnowymiarowy z betonu kruszywowego, lekkiego (keramzytobetonu), niezbrojony, z otworami, do zapełnienia przestrzeni
międzybelkowej i międzyżebrowej w belkowo-pustakowych systemach stropowych.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Przemysłowa 2O, 2l-L0O Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa iadres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone W art. 12 ust.2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
Notyfikowana iednostka certyfikująca nr t487, lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcii zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowei kontroli produkcji:
1487_cPD-38/zKPlt3
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9. Deklarowanewłaściwości kowe

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

soecvfikacia techniczna

Nośność
Wytrzymatość
mechaniczna

TVD NR
PN-EN 15037-2+A1,:2011

Klasa 1,5 kN, Klasa R1

Odporność na ogień

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem
cementowo-wa piennym grubości

15 mm odporność ogniowa
wynosi 60 min

Wg PN-EN t5037-7:20tL
oraz dokumentacji

technicznej1

Reakcia na oeień Euroklasa A1 PN-EN 13369:2005
właściwości akustvczne WUN PN-EN 15037-2+41:2011

Opór cieplny
Dla stropu teriva 6,0 bez

warstw wykończęniowych
0,39 Wm*k

Wg dokumentacji
technicznej

Kurczliwość w wyniku suszenia 1,0 [mm/ml

PN-EN 15037-2+A1:2011
Szczegóły

wtaściwości
geometryczne

Ksztalt

Szerokość [mm] 370
Dłueość [mml 24o

Wysokość [mm] 300
Szerokość pióra [mml 25

Głębokość pióra [mm] 40
Grubość ścianki [mml 22

Grubość oparcia [mm] 119

Tolerancje
orodLrkcvine

Klasa T1, N1

Trwałość xc2
Gestość brutto w stanie suchvm 570 ks/m'

5ubstancje niebezpieczne
Stężenie naturalnych

pierwiastków
oromieniotwórczvch

fL<,J,,0;f2ś 200 Bq/kg
Wg dokumentacji

technicznej

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi wlaściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza
deklaracja wlaściwości użytkffig| ffif,figftffidfi1m,dn ł1gFhą odpowiedzialność producenta określonego w pkt, 4.
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t Dokumentacja Techniczno - Robocza Elementów Stropowych Teriva 6,0, lnwenta Sp. z o.o., Warszawa, luty 2009 wraz z aneksem z maja 2O11r.


