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DEKLARACIA WŁAśowoścl użyrrowycH
N R B ETAX/BELKI/TERlVA 6,0 l Rl 2ot4l 2

7. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TER|VA 6,0/K

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z arl. lL
ust.4:
LlGRUPA /dd.mm.rrrr
L oznacza długość belki wg tabeli identyfikacyjnej (patrz niżej); GRUPA oznacza grupę belek o takim samym zbrojeniu wg tabeli
identyfikacyjnej; dd.mm.rrrr Qznacza datę produkcji. Patrz etykieta wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie
zha rmonizowaną specyfikacją techniczną:
Belki prefabrykowane żelbetowe, stosowane z pustkami oraz z betonem ukladanym na budowie, stosowane w celu utworzenia
konstru kcji belkowo-pusta kowego systemu stropowego Teriva 6,0.

4. 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. Przemysłow a 2O, ZL-IOO Lubańów

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

6. System lub systemy oceny iweryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka ceńyfikująca N L487,|nstytut 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 produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji:
t487-cPD-39lzRPlt7L|

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

Nie dotyczy
Dekla rowa ne właściwości uż

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

wvtrzvmaiość na ściskanie (betonu) c25/3o

EN 15037-1:2008

Wytrzymałość na rozciąganie stali (R.) i granica plastyczności stali (R")
R- =550 MPa
R" =500 MPa

Nośność
obliczeniowa

Metoda 2

Nośność belki na zginanie
(przekrój środkowy; przy

rozstawie podpór montaźowych
nie większych niż 1,9m)

Nie mniej niż 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie
{orzekroie końcowe) Nie mniej niż 4,94 kN

Współczynnik bezpieczeństwa dla
betonu

1,5

Współczynnik bezpieczeństwa dla
stali t,I5

Odporność ogniowa (ze względu na

nośność)
Metoda 2

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierzchni Ęnkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowvch NPD
Trwałość klasa eksoozvcii Xc2

Szczegóły
konstru kcyj ne

właściwości
geometryczne

Dłusość belki lmm (l 25)
wvsokość belki lmm 175 (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mm] 120 (t 5)

wvsokość stopki belki [mml 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia
w przekroju poprzecznvm [mml

15 (t 5)

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia oustaków powinnv bvć eładkie
Powierzchnia górna

i powierzchnie boczne
Powinny być czyste

i wolne od iakiegokolwiek gruzu

Deklarację WłaŚciWoŚci użytkoWych można pobrać ze stronY: http://betax"pl/index.phpldeklaracje-Wlasciwosci_uzytkowych



Tabela identyfikacyjna

Długość belki L lmbl Grupa Zbrojenie pasa dolnego zbrojenie dodatkowe
2,4

A

208
2,6 268
2,8 2Qa
3,0 2Q8
3,2 2ó8
34 268
3,6 2Q8
3,8 2Q8
4,o

B

2@ Io
4,2 2Q 70

4,4 2Q l0
4,6 2a Io
4,8

c
2Q t2

5,0 26 L2
5,2 2@ 12

5,4 2a L2
5,6 D 2012 I@6
5.8 E 2@ 12 IQ Io
6,0

F.
26 L? tap

6,2 20 t2 L@ 12

6,Ą 2@ t2 LQ 12
6,6 E 2ó t2 I@ Lo
6,8

F
2Q !2 IQ L2

7,o 2Q 12 LQ tz
7.2

G
zo 12 IQ t4

7,4 2Q 72 t@ L4
7,6

H
2Q 12 2Qtz

7,8 z@ 72 2Q t2

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,

Lubartów, OI.O4.20L4 r,

(data i mieisce WYstaWienia)

a*Ą W"ld
(podpi5 Właściciela zakładu)

Zoklod Plodukcii Motgriolów Budowlonych

n,,n#:,ffi,-ffi§f.*rng

Deklarację WłaściWości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pllindex.php/deklaracje-WlasciWosci-uzytkowych


