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DEKLARAoA wtłśclwośo użwrowycH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 8,ol RIL-B l 2013 13

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETAX/BELKI/TER|VA 8,0/K/L-B
Numer ĘPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
B ETAX/BELKt/rE RNA ąOlK/L-B/dd.mm. rrrr
B oznacza dtugoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:2,Ąm,2,6m,2,8m,3,0m,3,2m,3,4m, 3,6m, 3,8m; dd.mm.rrrr oznacza datę
produkcji. Patrz eĘkieta 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 lącznie z pustakami do budowy rystemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
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. Pnemysłowa 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 stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
§ystem 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN. 15037-1:2008
NoĘfikowana jednostka ceńńkująGa nr t487, tnssut ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, Przeprowadziła w§tępną inspekcję zakładu produkryjnego i zakladowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie ryydała cerĘfikat zakładowej kont.oli produkcii:
t487-cPD-gglzKPl:-LL|
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):
Nie dotyczy

6.

7,

8.

9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l3o
EN 15037-1:2008
(EN 13369:200a)
(EN 206-1:2000)

Wytrzymalość 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
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 wynosi 60 min
lzolacy_iność akustvczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c 0,5
Minimalna zawartość cementu 280 ke/m'

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki tmml (t 25)

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

wvsokość belki fmml 175 (-8l+10'|

szerokość stooki belki [mml 120 (15)
wvsokość stopki belki [mml 40 (t 2)

Us$uowanie zbrojenia w
orzekroiu ooorzecznvm [mml

(15) r 5

CharakterysĘki
powiezchni

powierzchnie ooarcia Dustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powienchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek sruzu
Zbroienie Dasa dolneso 268
zbroienie dodatkowe Nie wvsteouie

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < L;12=!),65 < 200 Bq/kg
Właściwościużytkowewyrobuokreślonegowpunktach1i2sązgodniezdeklarowanymi*łaści*
właŚciwoŚci uŹytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

lubartów, 25.LL.2OL3 r.

(data i miejsce Wystawienia}

1 fl<lcd Ploduk{i Motariolów Budowlonyth(nb "BETAX"VL AndrzeiKwiatek
21-]90 Llbartów,'ul. Przemyslowa 20
telio81/855 20 25, tel./fax 08,1i855 41 02
NlP 714_020-05_1'8 REGoN 43o55235a

10.

Deklarację właŚciwoŚci użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklara€je-Wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARAoA wŁAśOwoścl użwrowycH
N R BET§(/BELKI/TERIVA s,ol Rl L-cl2013 13

Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny typu wyrobu:
BET§VBEtKl/rERNA 8,0/K/L_c
Numer ĘPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BE LKI/TERlVA 8,0/K/L_C/dd.m m.rrrr
C oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: ĄOm, 4,2m,4,4m,4,6m; 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 zbroionego stosowane lącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inĘnierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeŻona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Zaklad Produkcji Materialów Budowlanych Betax Andrzej Kwiatek
Ul. Pnemysłowa 20,21-100 Lubartów
W stosownych przypadkach nazwa 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
NoĘfikowana Jednostka certyfikująca nr 1487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroll produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowei kontroli produkcji:
L487-cPD-3glzKPltlrl|
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotycry
9. Deklarowanewłaściwości

Zasadnicze charakterysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25/30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 205-1:2000)

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

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

R. > 500 MPa
Wytnymałość
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
Pny oĘnkowaniu dolnej

powierzchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akuswczna od dźwieków oowietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

klasa eksoozvcii xcz
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

Wspótczynnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 ke/m'

klasa zawańości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki tmm (l25)

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

Wysokość belki [mml 17s (-8l+10)

Szerokość stopki belki [mm'| 120 (t 5)
wvsokość stopki belki lmml 40 (r 2)

Us$uowanie zbrojenia w
Drzekroiu ooorzecznvm Jmm]

(15) i 5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie ooarcia oustaków powinny być eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiegokolwiek sruzu
zbroienie pasa dolnego 26 Lo
zbroienie dodatkowe Nie wvstepuie

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < t;f2=!2,65 < 200 Bq/kg
Wlaściwościużytkowewyrobuokreślonegowpunktach1i2sązgodniezdeklarowanymiwlaściwościamiutyttow@
właŚciwoŚci użytkowych wydana zostaje na wylączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 25.11.2013 r.

(data i mielsce wystawienia)

7,

10.

Deklarację WłaŚciWoŚci użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciWosci-uzytkowych
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DEKIARAoA wŁAśowoścl użt rrowycH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 8,ol Kl L-D | 2ot3 13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny Ępu wyrobu:
BETAX/BELKl/rERNA 8,0/K/L_D

2, Numer tYPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BE LKI/TE RIVA 8,o/K/L_D/dd.mm.rrrr
D oznacza długoŚĆ 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.3. Przewidziane Przez Producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfi kacją techniczną:
B€lki stropowe z betonu zwyklego zbrojoneto stosowane lącznie z pustakami do budowy §ystemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wylączeniem mostów.

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. Pnemysłowa 2ą 21-100 Lubańów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaźnionego przedstawiciela, którego pelnomocnictwo obejmuje zadania określone w ań.
12 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 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr L487, lnstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów 6EBET
w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcję zakladu produkcyjnego i zakładowej kontroli piodukcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerffikat zakladowej kontroli produkcji:
t487-cPD-3glzK?lLLl|

8. Wyrób budowlany objęty Europejską OcenąTechniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość 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 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 oeniowa wvnosi 60 min
lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

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

Współczynnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 kslm'

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

wlaściwości
geometryczne

Dłueość belki [mml (t 25)

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

Wvsokość belki [mm'| 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

Wvsokość stopki belki Jmml 40 (t 2)
Us$uowanie zbrojenia w

przekroiu poorzecznvm [mml
(15) ś5

Charakterystyki
powierzchni

powierzchnie oDarcia Dustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste iwolne od

jakiegokolwiek gruzu
zbroienie pasa dolneso 2Q 12
zbroienie dodatkowe Nie wvsteouie

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczvćh fr=0,25 < !;t2=!1,65 < 200 Bq/ke
WłaŚciwoŚci uŻytkowe wyrobu okreŚlonego w punktach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami ulpt o*yńl * Ńt. s. Niniejsza deklaracja
wlaŚciwoŚci uźytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 25.11.2013 r.

(data i mi€isce Wstawienia}

fl*Ą U^rlń
Zoklod Produkcii Molerialów Budowlonyth

"BETAX"
Andneikwiatek

21-100 Lubańów,'ul, Przemysłowa 20
tel, 081/855 20 25, tel.fax 081l 855 41 02
NlP 714_020-05-18 REGoN 430552353

(podpis właściciela zakładu}

10.

Deklarację właŚciwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwosci_uzytkowych



C€
DEKLARAoA wtlśowoścl użwrowycH
N R BETAX/BELK!/TER|VA 8,ol Rl L-Elzot3 |3

1. Niepowtarzalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu:
BETAX/BE LKI/TERIVA 8,o/K/L-E

2. Numer tYPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX/BELKl/TE RlvA ąOlK/L_E/dd.m m.rrrr
E oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,6m; 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:
Belki stropowe z betonu zwyklego zbrojoneto stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.

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 20, 2L-LOO Luba ńów

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontahowy upowóżnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.- 12 ust.2:
Nie dotycry

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

7. !łyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
-Notyfikowana jednostka certyfikująca nf L487,lnsq^ut Ceramiki i Materiałów BudowlanycĘ centrum Badań Betonów GEBET
w Warvawie, Przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakladowej kontroli produkcji:
L487-cPD-gglzRPhł|

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

9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25130
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
Wytnymalość
mechaniczna

(obliczeniowa)

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

> 1,57 kN

Nośność belki na ścinanie > 4,94 kN

Odporność ogniowa

30 min
Przy otynkowaniu dolnej

powierżchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wynosi 60 min
lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowvch NPD

Trwałość

klasa ekspozvcii xc2
EN 15037.1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000)

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

klasa zawartości chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki lmml (i 25)

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

wysokość belki lmml l75 G8/+L0|
szerokość stopki belki [mml 120 (i 5)

Wysokość stopki belki lmml 40 (r 2)
Usytuowanie zbrojenia w

przekroju poprzecznym [mm]
(15) i 5

Charakterystyki
pówierzchni

powierzchnie oparcia pustaków Powinny być eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny byĆ czyste iwolne od

jakiegokolwiek gruzu
Zbrojenie pasa dolnego 2Q t2
zbroienie dodatkowe t@6

steżenie natura l nvch pierwiastków Dromieniotwórczvch fr=0,25 < I;f2=!2,55 < 200 Bq/ks
WłaściwościużytkoweWyrobuokreślonegowpunktach1i2sązgodniezdeklarowanymi*łaść
właŚciwoŚci użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

. foklod Produkcii Mqteriolów Budowlonylt

fl ,r,,d,rato*"Un!Ą,;łg#,r1*?f,l,ffiłifr 
fi płłtl

(podpis właściciela zakładu) NlP 714-020-05-18 REGON 43055236t

Lubartów, 25.!1.2Ot3 r.

(data i mielsce wystawienia)

10.

Deklaracię WłaŚciwoŚci użytkowych moźna pobrać ze strony: http://betax,pllndex.php/deklaracje_wlasciwosci_uzytkoWych



C€
DEKLARAOA WŁAŚOWOŚCI UŻWXOWYCH
N R B ETAX/BELKI/TERIVA 8,o l Rl L-t l 2oI3 l 3

1. Niepowtarzalny kod iden§fikacyjny typu wyrobu:
BETAX/B ELKl/TER|VA ąOlK/L_F

2. Numer ĘPu, Partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający iden§fikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETAX,/BE LK!/TE RtvA 8,0/K,/L-Fldd.m m.rrrr
F oznacza długoŚĆ belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 5,8m, 6,6m; dd.mm.rftr oznacza datę produkcji. patrz etykieta wyrobu.3. Przewidziane Przez Producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfikacją techniczną:
B€lki stropowe z betonu zwykłego zbrojoneto stosowane łącznie z pustakami do budowy systemów stropowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.

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. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów

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

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V;
System 2+

7. Wyrób budowlany objęty normą zharmqnizowaną: EN 15037_1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nł !487, tnssut ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
w Warszawie, przeprowadziła w§tępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakladowej kontro]i piodukcji, prowadzi staĘ nadzór, ocenę
i ewaluację zakladowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zakładowei kontro]i produkcji:
L487-c?D-39lzRPlL''|

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

9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
zharmonizowana

speryfikacja
techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu w stopce belki) c25l30
EN 15037-1:2008
(EN 13369:2004)
(EN 206-1:2000l

Wytrzymatość na rozciąganie stali (R.) i granica plastyczności stali (R") R- > 550 MPa

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

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

powienchni tynkiem cementowo-
wapiennym grubości 15 mm

odporność ogniowa wvnosi 60 min
lzolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznvch i uderzeniowvch NPD

Trwałość

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

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

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

wlaściwości
geometryczne

Dłusość belki [mml (t 25)

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

wvsokość belki lmml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (* 5)
Wysokość stopki belki lmml 40 (i 2)

Usytuowanie zbrojenia w
przekroiu poprzecznvm [mml

(15) t 5

CharakterysĘki
pówierzchni

powierzchnie ooarcia Dustaków Powinny być gładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiegokolwiek gruzu

zbroienie pasa dolneso 2Q L2
zbroienie dodatkowe 76Io

steżenie naturalnvch pierwiastków oromieniotwórczvch fr=0,25 < t;f2=!2,55 < 200 Bq/ks
WłaściwościużytkoWeWyrobuokreślonegoWpunktach1i2sązgodniezdeklarowanymiwłaściwościamiużytkówy@
właŚciwoŚci uŻytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Lubartów, 25.t1.2OI3 r.

(data i mielsce wystawienia)

fr,L,^ńrut łJ^OIil
(podpis Właściciela zakładu)

Zoklod Plodukcii Motoliolów Budowlonych,,BETAx,,
_. __ AndneiKwiatek
21-100 L bartówiul. Przemysłowa 20
!e]lo!,!/ 855 20 25, tel,fax 08 i ass ąlóŻ
NlP 714_020-05_18 REGoN 430552353

10.

Deklarację właŚciwoŚci uźytkowych można pobrać ze 5trony: http://betax.pllindex.php/deklaracje_wlasciwosci-uzytkowych
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DEKLARAoA WŁAśctwoścl uhnrowycH
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Niepowtarzalny kod idenĘfi kacyjny typu wyrobu:
BETAVBELKI/TERIVA 8,0/K/L_G
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

BETAX/BELKI/TE R|VA 8,0/K/L-G/dd.mm.rrrr
G oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu: 6,0m, 6,2m,5,4m,6,8m, 7,0m; 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:
Betki stropowe z betonu zwyklego zbrojonego stosowane lącznie z pustakami do budowy systemów st.opowych w budynkach i innych obiektach
inżynierskich, z wyłączeniem mostów.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Zaklad Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Przemysłowa 20,21-100 Lubańów
W 5tosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania okreŚlone w art.

12 ust.2:
Nie dotycry
System tub 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 nl 7487,1nstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET

w Warszawie, przeprowadziła wstępną inspekcJę zakładu produkcyjnego i zakladowe| kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę

iewaluacię rakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerłfikat zakladowej kontroli produkcji:

L487-cPD-3glzKP/l1ll
Wyrób budowlany objęĘ Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy

C€

7.

5.

6.

Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

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

W$rzymałość na rozciąganie stali (Rm) igranica plastyczności stali (R.)
R_ > 550 MPa

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

R- > 500 MPa
Wytnymałość
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 wynosi 60 min

lzolacviność akustvczna od dźwieków powietrznvch i udeneniowych NPD

Trwałość

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

wsoółczvnnik w/c 0,6

Minimalna zawartość cementu 280 kg/m"

klasa zawartości chlorków cl0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki lmml (t 25)

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

wvsokość belki [mml 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki [mml 120 (t 5)

wvsokość stooki belki lmml 40 (r 2)

Usytuowanie zbrojenia w
orzekroiu poprzecznvm Jmml

(15) t 5

charakterystyki
- powierzchni

powierzchnie oDarcia pustaków powinnv bvć sladkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

powienchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakiesokolwiek eruzu

zbroienie oasa dolnego 2@ L2

zbroienie dodatkowe tap
steżenie naturalnvch oierwiastków promieniotwórczvch fr=0,25 < Lil2=!/,55 < 200 Bq/kg

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

właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialnoŚĆ producenta okreŚlonego w pkt. 4.

Zoklod Produktii Motsriolów 8udowlonph

"BETAX"
Andęeikwiatek

21-1OO [JbańóVul. Przemyslowa 20

ni,w:g.T.l;a"*[?jol§is3,1,.33
Luba rtów, 25.t1.2O!3 r.

(data i miejsce wystawienia)

P,r,A,"ĄUrń,łń
(podpis właściciela zakładu)

10.

Deklarację właściwości użYtkowych można pobrać ze stronY: http://betax.pl/index.php/deklaracje-wlasciwoscFuzytkowych
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DEKLARAoA WŁAśOwoścl użwrowycH
N R BETAX/BELKI/TERIVA 8,o l KlL-Hl 2ot3l 3

Niepowtarzalny kod idenffikacyjny typu wyrobu:
BETAVBELKl/rERNA 8,o/IVL-H
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający idenĘfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:
BETNVBELKl/rERvA ąollvL-H/dd,mm.rrrr
H oznacza długość belki z grupy belek o takim samym zbrojeniu:7,2m; 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 zbrojoneto stosowane lącznie z pustakami do budowy syst€mów §tropowych w budynkach i innych obieltach

lr#ł:j§l';Hjlffi:'il#ffio zastrzeźony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Betax Andrzei Kwiatek
Ul. Pnemysłowa 20,21-100 Lubańów
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, kórego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art,
12 ust.2:
Nie dotyczy
System |ub systemy oceny i weryfikacji stałości wlaściwości użytkowych wyrobu budowlanego okreŚlone w załączniku V:

System 2+

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną: EN 15037-1:2008
Notyfikowana jednostka certyfikująca nł L487, lnstytut Ceramiki i Materialów Budowlanych, Centrum Badań Betonów GEBET

w Warszawie, przeprowa.dziła wstępną inspekcję zaktadu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę
l ewaluację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i na tej podstawie wydała cerffkat zakladowej kontroli produkcji:

LĘ7-cPD-lglzl(P/11l)
Wyrób budowlany objęty Europejską Oceną Techniczną (EOT):

Nie dotyczy
Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterysĘki Właściwości użytkowe
zharmonizowana

specyfikacia
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.) i granica plastyczności stali (R")
R_ > 550 MPa

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

R- > 5o0 MPa
Wytnymałość
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

odDorność osniowa wvnosi 60 min
lzolacviność akustvczna od dźwieków powietrznvch i uderzeniowych NPD

Trwalość

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

wspólczvnnik w/c 0,6
Minimalna zawartość cementu 280 ke/m'

klasa zawartości, chlorków cl 0,20

Detale

właściwości
geometryczne

Dłueość belki ]mml (i 25)

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

Wvsokość belki tmm'| 175 (-8l+10)

szerokość stopki belki lmml 120 (t 5)

wvsokość stooki belki [mml 40 (t 2)

Usytuowanie zbrojenia w
przekroiu poprzecznvm [mml

(15) t 5

CharaKerystyki
powierzchni

powierzchnie oparcia pustaków powinnv bvć eładkie

EN 15037-1:2008

Powierzchnia górna i

oowierzchnie boczne
Powinny być czyste i wolne od

iakieeokolwiek eruzu
zbroienie oasa dolneso 20 L2

zbroienie dodatkowe I@ L4

Steżenie natu ra l nvch pierwiastków promieniotwórczych fr=0,25 < 7;tr=12,65 < 200 Bq/kg

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkach 1 i 2 są zgodnie z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja
właściwości użytkowych wydana zostaje na v,ryłączną odpowiedzialnoŚĆ producenta okreŚlonego w pkt. 4.

6.

7,

8.

o

Lubańów,25.11.2013 r.

(data i miejsce Wystawienia}

Zgklod Plodukcii Mololiolów Budowlonyth

ilr,rilrĘTll^'ołU\,.,,.rrr.#;?ffil,ą'S[lowa20
' '/ ' - l tel. o81/ 855 20 25, tel.fax 081/ 855 41 02

/ Ńlp 714_020_05_18 REGoN 430552353
(podpis wlaściciela zakładu)

Deklarację właściwości użytkowych można pobrać ze strony: http://betax.pl/index,php/deklarac'e-wlasciwosci-uzytkowych


