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DEKLARAoA wŁAśclwośo użt rrowycH
NR BETNVBELKI/TERIVA 6,0l R| L-B l20L3 13

Niepowtarzalny kod idenffikaryjny typu wyrobu:
BETAVBELKI/TERIVA 6,0/K/L-B
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust.4:
BETAX/BE LK/TE RlvA ąOlK/L-B/dd.mm.rrrr
B oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:2,4m,2,6m,2,8m,3,0m, 3,2m, 3,4m, 3,6m, 3,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę
produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
sp'ecyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbroion€to stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeźona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji statości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w zalączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka ceffikująca nr L487 ,lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerłfikat zakładowej kontroli produkcji:
1487-cPD-3glzto/ul}
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną.(EOT) :

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25130
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytnymalość na rozciąganie stali (R,) igranica plastyczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R- > 500 MPa
Wytnymalość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
Wapiennym grubości 15 mm

odporność osniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustyczna od dźwieków powietrznvch i udeneniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 ks/m'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki lmml (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stooki belki lmml 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia w
przekroiu poorzecznvm Jmml

(15) i 5

CharaKerystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek sruzu
zbroienie oasa dolnepo 2@8
zbroienie dodatkowe Nie wvstepuie

steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < !:fz=L2,65 < 200 Bq/ks
Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użWkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

6,

7.

8.

9.

Lubańów, 25.11.2Ot3 t.
(data i miejsce Wystawienia)

Zoklod Produkcii Moteliolów Budowlonych

"BETAX"
Andnei kwiatek

21-100 Lubańów:ul. Przemyslowa 20
iel. 081/ 855 20 25, tel.łax 081/ 855 41 02
NlP 714_020-05_18 REGoN 430552353

Deklaracię Właściwości uźytkowych można pobiać ze stronY: http;//betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARAoA wtłśclwośq użwrowycH
NR BET§(/BELKI/TERIVA 6,0l Rl L-cl 2oL3 13

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

BETAX/BELK|/rERNA 6,o/K/t-c
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust.4:

BETAVBELKI/TERIVA 6,0/K/L_C/dd.mm.rrrr
c oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,0m, 4,żm,4,4m, Ą6m; dd.mm.rrr. oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną

s pecyfi kacją tech niczną :

Belki stropowe z betonu zwyktego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zistrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakowy 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 objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2fil8
Notyfikowana jednostka cerffikująca m 1487,|nstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET

w Warszawie, przeprowadziła Wstępną inspekcję zakladu produkryjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzl staĘ nadzór, ocenę
i ewa|uację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerłfikat zakładowej kontroli produkcji:

L487-c?D-3glzKPlLLl|
Wyrób budowlany objęty Europejską oceną Techniczną (EoT}:
-Nie 

dotyczy
Deklarowane wlaściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytnymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25130
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (R")
R_ > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)

R" > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór

montażowvch nie wiekszych niż 1,9m)
> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacviność akusWczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xcz
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

współczynnik w/c 0,6

Minimalna zawańość cementu 280 kelm'
klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłupość belki tmml (ś 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

Wvsokość belki [mm] I751-8l+t0l.
szerokość stopki belki [mm] 120 (i 5)

wvsokość stopki belki [mm] 40ft2l'
Usytuowanie zbrojenia w

przekroiu popźecznvm [mm]
(15) ś 5

CharakterysĘki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste iwolne od

iakiegokolwiek sruzu

Zbrojenie pasa dolne8o 2@ L0

zbroienie dodatkowe Nie wvstepuie

Steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < !,,1112,65 < 200 Bq/ks

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.

4.

7.

Zoklod Ploduktii Moleriolów Budowlonych

"BETAX"

ęigififufi"{rr;Fl*gł.niLubańów, 25.L1.2OL3 r.

(data i mieisce wystawienia) (podpis właśclciela zakladu}

10.

Deklarację Wlaściwości użytkowych można pobrać ze strony: http;//betax.pl/index.php/deklaracie-Wlasciwosci-Uzytkowych
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DEKLAMOA WŁAŚOWOŚCI UŻWrOWYCH
N R B ET§(/BELKI/TERIVA 6,0 l Rl L-D l 2oL3 I 3

Niepowtarzalny kod identyfi karyjny typu wyrobu:
BETAVBELKI/TER|VA ąOIK/L-D
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający iden§fikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 u5t.4:

BETAX/BELKI/TERlvA 6,o/K,/L-D/dd.mm.rrrr
D oznacza dtugość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 4,8m, 5,0m, 5,2m, 5,4m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego §tosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zóstrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji MaterialóW Budowlanych Betax Andrz€j Kwiatek
Ul. Pnemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych prrypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Nie dołczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

System 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
NoĘfikowana jednostka certyfikująca fi L487 , ln§tytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Cent]um Badań B€tonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakladowei kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerfikat zakładowej kontroli produkcji:

!Ę7-cPD-3glztG/ttł
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1;2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytnymałość na rozciąganie stali (R*) igranica plastyczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

R- > 500 MPa
Wytrzymałość
mecńaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie wiekzvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4.94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dołnej

powierzchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odoorność osniowa wvnosi 50 min
lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13359:200a)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik dc 0,6

Minimalna zawartość cementu 280 ks/m'
klasa zawartości chlorków cl0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki lmml (! 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)

Wvsokość belki [mm] 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki [mml 120 (t 5l
wvsokość stooki belki lmm 40E2)

Usytuowanie zbrojenia w
przekroiu poprzecznym Jmml

(15) 1 5

CharaKerystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć stadkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakieeokolwiek sruzu
zbroienie nasa dolneso 2aD
zbroienie dodatkowe Nie wvsteouie

steżenie natu ra lnvch pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < 7;t2=!1,55 < 200 Bq/kg

Wtaściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubańów, 25.LL.20t3 r.

(data i miejsce Wystawienia)

0":"*k,ko'd
Zoklod Produkci'Ąfffi Budowlonyth

ęi*fl,]ffi,{r*frflirn"t
Deklarację wlaściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllndex.php/deklarac.ie-wla\ciwosci-uzytkowych



C€

1.

2.

DEKLARAoA wŁAśclwoścl użwrowycH
N R BETN(/Brrrl/reRlvł 6,olKlL-Elżot3l3

Niepowtarzalny kod iden§likacyjny typu wyrobu:

BETAX/BELKI/TERIVA6,0/K/L-E L._J_..,l__^_^ ..^.___^_.,_^^nnia l l* .t1 llct
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań, 11 ust,4:

BETAX/BELKI/TERlvA 6,0/K/L-E/dd.mm.rrrr
E oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji, Patrz etykieta wyrobu,

przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną

specyfi kacją tech n iczną :

Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowY rystemów stroPowYch w budYnkach i innYch Óbi€ktach

inż}nierckich, z wyłączeniem mostów.

Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaKowy producenta, wymagany zgodnie z ań, 11 ust' 5:

Zakład Produkcji MaterialóW Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek

Ul, PnemYslowa 2o,21.-10o Lubańów 
,,^n.rllłninneoo nrzprlstawit vo obejmuje zadania określone w ań.

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, które8o pełnomocnictv

12 ust.2:
Nie dotyczy ^l__^!l_^^.^. _^}____iL,, \r.
system lub systemy oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku v:

system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN t5037-1:2008

Nołfikowana jednostka certyflkująca nr L487,tnstytut ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań B€tonów GEBET

w warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę

i ewaluację zakladowej kontroli proaui.ii zgoonie z systemem 2+ ina tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:

1487-cPD-}glzRPhLL|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Ni€ dotyczy

10.Właściwościużytkowewyrobuokreślonego*p,n@właściwościamiużytkowymiwpkt.9.Niniejsza
wlaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt, 4,

Lubartów, 25.1L.2OL3 ł.

(data i mieisce wystawienia)
(podpis wtaŚciciela zakładu}

6.

7.

8.

9. Deklarowane

Zasadnicze charakterystyki

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki)

Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
{EN 206-1:2000)

R- ż 550 MPa

EN 15037-1:2ob8
(EN 13369:2004)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (Re)
R- > 500 MPa

> 1,57 kNWytrzymałość
mechaniczna

Nośność belki na zginanle (przy rozstawle poc'por

mnnlełnrłlvch nip wiekszvch niż 1,9m)

Nnćnn(ć helki na ścinanie > 4,94 kN

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min

Odporność ogniowa

NPD|9wltl

Trwałość

kla<a eksnozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

W<nółczvnnik w/c 0,6

lnl zlrrrrńnćć apmFntll 280 ks/m'

klasa zawartości chlorków cl0,20
(i 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki [mmJ
Wvsokość belki [mm] r75 (-8l+10)

Szerokość stopki belki lmml 120 (i 5)

Wvsokość stopki belki [mml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia w

orzekroiu poprzecznym [mml
(15) i 5

CharaKerystyki
powierzchni

Powierzchnie oparcia pustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne

Powinny być czyste iwolne od

iakiegokolwiek gruzu

7hrnienie naqa dolnepo 2ap
Zbrojenie dodatkowe tQ6

fr=0,25 < Iit2=72,65 < 200 Bq/kg
9. Ninieisza deklarac

Deklarację Właściwości użytkowych można pobrać że stronY: http://betax.pllndex,php/deklaracie-wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARAcJA wuśclwoścl użtnrowycH
NR BETAX/BELKI/TERIVA 6,0 l R| L-F l 2013 13

7.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

BETAX/B ELK!/rERMA 6,0/K/t_F
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BErAx/BEtKl/rERNA 6,0/K/L-Fldd.mm.rrrr
F oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,8m, 6,6m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu,
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiekach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub Źastrzeżony znak_towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Pnemyslowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
N3e dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budow|anego określone w załączniku V:
system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487, lnsq^ut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prow'adzi staĘ nadzór, ocenę
l ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzKPl7LL|
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry
Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charaKerystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
techniczna

Wytzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) cz5l30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (R")
R_ > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R" > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie większych niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność o8niowa wynosi 60 min
lzolacviność akusWczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa eksoozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Współczynnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 ks/m"

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

wtaściwości
geometryczne

Dłueość belki tmml (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki tmml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mml 120 (r 5)

wvsokość stopki belki [mml 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia w
orzekroiu ooonecznvm Jmml

(15) i 5

Charakterystyki
powierzchni

powienchnie oparcia pustaków powinnv bvć sladkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek sruzu
zbroienie oasa dolnego 2@ t2
zbroienie dodatkowe 7ó lo

steżenie naturalnvch oierwiastków oromieniotwórczvch fr=0,25 < 1;f2=!),55 < 200 Bq/ks

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi wlaściwościami użytkowymi w pkt, 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubańów, 25.11-.2OL3 r.

(data i miejsce wystawienia)

Deklarację wlaściwości ułkowYch można pobrać ze strony: http://betax.pllndex.php/deklaracje-Wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARAoA wŁAśOwośct użwxowycH
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Niepowtarzalny kod iden{fikacyjny typu wyrobu :

BETAX/BELKI/TERIVA 6,0/K/L-G
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z ań. 11 ust,4:
BETAVBE LKI/TE RIVA 6,0/K/L-G/dd.mm. rrrr
G oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 6,0m, 6,2m,6,4m,6,8m,7,0m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta
wyrobu.
Przewidziane przez producentd zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojoneto stosowane lącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeźony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań, 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Pnemyslowa 20,21-1fi) Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa iadres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, kórego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Nie dotycry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

system 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487 ,lnssut Ceramikj i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcii:
1487-cPD-3glzKPl1-ł|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) igranica plastyczności stali (Re)
R* > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R. > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie większych niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

3O min
Przy otynkowaniu dolnej

powiezchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odoorność osniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustvczna od dźwieków oowietnnvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

klasa eksoozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)
(EN 206-1:2000)

współczvnnik w/c 0.6
Minimalna zawańość cementu 280 ks/m'

klasa zawańości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Długość belki tmml (i 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

wvsokość belki tmmI 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki lmml 120 (r 5)

wvsokość stopki belki lmml 40 (! 2)

Us$uowanie zbrojenia w
nrzekroiu ooorzecznvm [mml

(15) i 5

CharakterysĘki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinny bvć gładkie

EN 15037-1:2008

Powienchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste iwolne od

iakiesokolwiek pruzu

zbroienie pasa dolnego 2@ 12

zbroienie dodatkowe L@ L2

Steżenie naturalnvch pierwiastków promieniotwórczych fF0,25<t;t2=!2,65 < 200 Bq/kg

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
wlaściwości użytkowych wydana zostaje na wylączną odpowiedzialność producenta okreŚlonego w pkt. 4.

Lubańów, 25.L1..2Ot3 r.

(data i miejsce wYstawienia)

4.

5.

7.

8.

9.

Deklarację wlaściwości użYtkoWych moźna pobrać ze strony: http://betax.pllindex.php/deklaracje-Wla5ciWosci-uzytkowych
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4.

Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELK|/TER|VA 6,0/K/L_H
Numer typu, pańii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 u5t.4:

BETAVBELKI/TERIVA ąOlK/L-H/dd.mm.rrrr
H oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojen iu;7 ,2m,7,4m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyioUu.
przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną

specyfi kacją techniczną:
Belki stropowe z betonu zwykłego zbrojonego stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach

inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zóstrzeżony 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 Lubartów
W stosownych przypadkach nażwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania okreŚlone w ań.

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: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka ceffikuiąca nł !487,lnstytut Ceramiki i Materiałów Budow|anych, Centrum Badań Betonów CEBET

w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2t i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:

t487-cPD-3glzl0/111}
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytnymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R,) igranica plastyczności stali (Re)
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R_ > 500 MPa

Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowych nie większych niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy oĘnkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odoorność ogniowa wynosi 60 min

lzolacviność akuswczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 205-1:2000)

Współczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu 280 kglm'
klasa zawańości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłusość belki tmml

EN 15037-1:2008
(EN 13359:2004)

wvsokość belki Imml 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mm] 120 (i 5)

wvsokość stopki belki lmml 40{.lzl
Usytuowanie zbrojenia w

Drzekroiu poprzecznvm [mm]
(15) + 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek eruzu

zbroienie pasa dolnego 2ó L2

zbroienie dodatkowe I0 74

Stężenie natu ra l nych pienłiastków promieniotwórczych fr=0,25 < 7:fz=L2,65 < 200 Bq/kc

WaściwóŚci użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwoŚciami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja

właściwości użytkowych wydana zostaje na wytączną odpowiedzialność producenta okreŚlonego w pkt. 4.

6.

7.

8.

9.

Lubańów, 25.1L.2Ot3 r.

(data i miejsce wystawienia}

ilr-,ą^#n*:l,głłig*r,-*
(podpis Właścicie|a zakładu)

10.

Deklarac,ję wlaściwości użytkowych można pobrać ze 5trony: http://betax.pllndex.php/deklaracje-wlasciwosci-uzytkoWych
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Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BErAX/BELK|/TER|VA ąollvt-l
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek ińny element umożliwiający idenffikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAVBELKI/TERlvA 6,0/VL_I/dd.mm,rrrr
! oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 7,6m,7,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę produkcji. Patrz eĘkieta wyrobu,
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specńkacją techniczną:
Belkl śropowe z betonu zwykłego zbrojon€go stosowane lącznie z pustakami do budowy rystemów stropowych w budynkach l innych obiektach
inżynierskich, z wylączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znaktowarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20, 21-1fi) Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.
12 ust.2:
Nie doĘcry
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości Właściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

system 2+

Wyrób budowlany objęĘ normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2fil8
Notyfikowana jednostka Gertyfikuiąca nr L487, lns§/tut ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badeń Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zaktadu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcjl prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerĘfikat zakładowej kontroli produkcii:
1487-cPD-3glzKP/ttl)
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie doĘcry

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1i 2 są zgodnie z deklarowanymi właŚciwoŚciami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnośĆ producenta okreŚlonego w pkt. 4.

Lubartów, 25.11.2Ot3 r.

(data i mieisce wystawi€nia}

6.

7.

8.

9, Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25130
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wytnymalość na rozciąganie stali (Rm) igranica plastyczności stali (R")
R- > 550 MPa

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)

R- > 500 MPa
Wytrzymałość
mechaniczna

(obliczeniowa)

Nośność belki na zginanie (przy rozstawie podpór
montażowvch nie wiekszvch niż 1,9m)

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min

lzolacyjność akustvczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wspótczynnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu 280 ke/m'
klasa zawartości chlorków cl 0.20

Detale

właściwości
geometryczne

Dtueość belki lmml (t 25)

EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004}

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki Jmml 120 (t 5}

wvsokość stopki belki lmml 40 (ź2l'
Us$uowanie zbrojenia w

orzekroiu poprzecznvm Imm]
(15) t 5

CharakterysĘki
powierzchni

powierzchnie ooarcia Dustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek eruzu

Zbrojenie pasa dolnego 2ó 72

zbroienie dodatkowe 20 L2

5tężenie naturalnych pienłiastków promieniotwórczych fr=0,25 < I;|z=t2,65 < 200 Bq/kg

Deklarację właściWości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllndex.php/deklaracie-wlasciwosci-uzytkowych


