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Nazrva i naanva handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy

Oznaczenie

3.

4.

łpu uryrobu

budowlanego:
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ClU15 0/16 S1
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zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Beton stosorłany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy , konstrukcjach prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnyń wyrobach prefabrykoranyń w budynkań i budowlach
Nazwa i adres siedziby producenb oraz miejsce produkoji wyrobu:
Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E, 12-100 Szczytno

5. Naanła

iadres siedziby upoważnionego pnedstawiciela:

nie dotyczy

6, Kra|owy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwąści
użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacJa technicznal
7a. Polska norrna

wyrobu: PN-EN 206+A1:2016-12, PN-B-06265:2018-10

Haa,ya akr€dytowanej jednostki ceĄfikuiącei, numer akredyrtacji i numer kra|owąo cerĘfiletu |ub nazwa
akredytowanego laboratońum/laboratoriórv i numer akredytacji:

CWB

202-UWB-138,

Ac202

8. Deklarołane uńaściwościużytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Klasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)

Wytrzymałośćn a ściskan ie, (klasa)
Maksymalna zawaftośćchlolków (klasa)
D nlu,(mm)
Reakcja na ogień

9.

w pkt 8

Właściwościuźytkowe określonego powyźej wyrobu

Deklarowane właściwości Uwagi
użvtkowe
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są zgodne z

wszystkimi wymienionymi

deklarowanymi właściwościami
uźytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uźytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną
odpowiedzialność producenta.
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W lmieniu producenta podpisał:

KA^łBET Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNlK

Zakładowel Kg§tfoll Ptodukc|
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(lmię Nazwisko. Stanowiskb)

Dwie ostatnie cyfry roku;

21

Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E
12-100 Szczytno

Nazwa i adres siedziby producenta:
Nazwa ioznaczenie typu wyrobu budowlanego;

Beton towarowy , C12l15 0/16 S1
PN-EN 206+41:201"6,

Numer ref. Polskiej Normy:

PN-B-06265:2018-10

Numer krajowej deklaracji:

Bl5S/K|VCEMllzula

Poziom lub klasa zadeklarowanych wlaściwości
użytkowych:

KLASA WWRzYMALoŚcl

KLA'A EKsPoZYal - Xa
UZ|ARN|EN|E - 16 mm
KaNsYsTENcJA - s1

-

cHLaRKl - cla,2

REAK:JA NA oGlEŃ

Nazwa jednostki ceńyfi kuiącej
Adres strony internetowej producenta:
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