
DEKIARAcJA wŁAśclwośq użwrowycH
N R B ETAX/B LoczKl l t5 l 2ot3 | L

1, Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BtoczKl l 13 l 2ot3 l 1

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. !!
ust,4:
Patrz etykieta wyrobu: 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:
Do stosowania w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku, słupach, odpowiednio zabezpieczonych przed
penetracją wody stosownie do deklarowanych wlaściwości wyrobu.

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, Przemyslow a 2O, 2t-tOO lubartów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaźnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art, 12 ust.2:
Nie dotyczy

6, System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w zalączniku V:
System 4

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną:
W systemie 4 - nie dotyczy

8. Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
9, Deklarowanewłaściwości użwkowe

Zasad nicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specvfi kacia techniczna

kształt i budowa

PN-EN 771-3:2011

Wymiary 380mmx240mmx120mm

odchvłki wvmiarów kategoria D1

Wytrzymałość na ściskanie

znormalizowana 15,0 N/mm'
(prostopadle do powierzchni
kladzenia podstawy o wym.
380x240mm całv elementl

Rozszerzalność pod wpływem wilgoci WUN

wvtrzvmałość na ścinanie sooinv 0,15 N/mm'

Wytrzymałość spoiny przy zginaniu WUN

Reakcia na osień Euroklasa A1

Absorpcja wody do 6,0 g/m'xs
przepuszczalność parv wodnei 5lL5

Gestość brutto 2030 kslm" W stanie suchvm

właściwości cieplne (współczvnnik przewodzenia ciepla) I,26(W/mK].P=9O%

odporność na zamrażanie - odmrażanie WUN

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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