KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC| UŻYTKOWYCH
NR B25rKK/cEMll20l10
Naana i naara handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy , C2On5 0/16 S3

1,

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: B25/Kf(lGEMlnQna

3.

zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

Beton stosowany w konstrukcjach wykonyłanych na placu budowy , konstrukcjaó prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobaci prefabrykowanych w budynkań i budowlach

4.

Nazwa i adrcs siedziby producenta omz miejsce produkcjiwyrobu:
Kambet Sp. z o,o.
Kamionek 25E, 1 2-10a Szczytno

5. Nalwa iadres siedziby upoważnlonego preedstawicleła:
nie dotyczy
6.

Krajory system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwą§ciuĄfikowych:
System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska norma

wyrobu; PN-EN 206+A1

:201 6-1

2, PN-B-06265:201 8-'l 0

Nała akredytowanej jednosttti ceĄffikuiącgi, numerakledytacJi i numer k,ajowego c€ńfikatu
akreĄfrowanąo laboratoriumłabontorlów i numer akredytacJi:
cWB

lub nawa

2tż-uWB-138, Ac202

8. Deklancwane uAaściwościuffiowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zasto§owania lub zastosowań
Klasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)
Wytnymałośćna ściskanie,(klasa)
Maksymalna zawartośćchlołków (klasa)
D ,"r, (mm)
ReakĘa na ogień

9.

w pkt 8

Deklarowane właściwości Uwagi
użytkowe

X0

s3

C 20/25

Cl0,2
16

A1

Właściwościuźytkowe określonego powyżej wyrobu

są zgodne z

wszystkimi wymienionymi

deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
wydana zostaje zgodnie
ustawą
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną
odpowiedzialność producenta.
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Szczytno, data,......,,.......,..
W lmieniu producenta podpisał:

z

KAAłBET Sp, ź o,ó,

PEŁNOMOCNlK

Zakładorye| Kontroll Produkcii

ft il'r

.. B9Ł€TĘ**
:.
'''
(lmię NazwisXo, StanowisXo;'

Dwie ostatnie cyfry roku;

Nazwa iadres siedziby producenta:
Nazwa i oznaczenie Ępu wyrobu budowlanego:

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

Beton towarowy , C20l25 0/16 S3
PN-EN 206+A1:2016,

Numer ref. Polskiei Normy:

PN-B-06265:2018-10

Numer krajowej deklaracji:

82slKl(cEMll20l10

Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
użytkowych:

KLASA WWRzyMALoŚCt KLASA EKsPoZYal - X0

uZlARNlENlE - 16 mm
KoNsysIE^iclA _ s3
cHLoRKl - Cl0,2
REAKCJA NA

Narwa jednostki certyfikującej:
Adres strony internetowei producenta:

oclEŃ - A1

cWB
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