KRAJOWA DEKLARACJA WŁASC|WOSC! UZYTKOWYCH
NR B2OlKl(cEMl/20/10
1,

Naeuva i

naara handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy ,Cl6na 0i16 S3

Oznaczenie

3.
4.

łpu wylpbu

budowlanego: B2O/KI{CE MV{O11O

zamierzone zastosowanie lub zasto§owania:
Beton stosorrrany w konstrukcjach wykonywanych

na placu budowy , konstrukcjań prefabrykolranyń
prefabrykowanyń
w budynkach i budowlach
oraz konstrukcyjnyó wyrobach
NaAfia i adrcs siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:
Kambet §p. z o,o,
Kamionek 25E, 1 2- 1 aa Szczytno

§. Nazwa i adres

nie dotyczy

siedziby upoważnionego przedstawiciela:

t"lżytkowych:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacjistałościwłaściwości

System 2+

7. Krajowa specy{ikacja techniczna:
7a. Polska notma

wyrobu: PN-EN 206+A1

:201 6-1

2, PN-B-06265:201 8-1 0

Nazwa akrcdytouranej jednostki ceńfikującej, numer akredytacji i numer kraiowego ceńfikatu lub nazwa
akrcdytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacii:

cWB

202-UWB-138,

Ac202

uĄfikałre:
8. Deklarouane vrłaściwości
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań
Klasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)
Wytrzy m ało śćn a ściska n ie, (kl asa)
Maksymalna zawałtośćchlotków (klasa)

9.

X0

ei

C 16/20
Cl0,2
16

D r"r,(mm)
Reakcja na ogień

w pkt 8

Deklarowane właściwości Uwagi
użvtkowe

A1

Właściwościuźytkowe określonego powyżej wyrobu

są zgodne z

wszystkimi wymienionymi

deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja vńaściwościużytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną
odpowiedzialność producenta.
KAMBET Sp. z o.o.

2021 -01Szczytno, data.,....,,.....,,.,..

Z5

W lmieniu producenta podpisał:

PEtl{oiłocNtK

zakladowe|

(lmię Nazwisko, Stanowisko)

Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa i adres siedziby producenta:
Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

21

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

Beton towarowy , C16/20 0/16 S3
PN-EN 205+A1:2016,

Numer ref. Polskiei Normy:

PN-B-06265:2018-10

Numer krajowei deklaracii:

B2O/Kl(cEMll20l10

Poziom lub kla§a eadeklarowanych włafoiwości
użytkowych:

KLASA WYTRZYMAL1Ś1I KLASA EKsPoZYc]l -

X0

lJzlARNlENlE - 16 mm

KoNsysIENcJA -

cHLoRKl - cl0,2

s3

REAK:|A NA actEŃ - A1

Nazwa jednostki certyfi kującej:
Adres strony internetowej producenta:

cWB
lĄr)!,]Ł!qr!!ś :Jr-iłii].q.-E!

C

1

6120

