KRAJOWA DEKLARACJA WŁASC|WOSCI UZYTKOWYCH
NR Bz5PlKKtcEMl/z0/l0
Naztva i naara handlora wyrobu budowlanego: Beton towarowy

1.

,

posadzka C2an5 0/16 S3

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: B2SP/KKCEMI{2O(a

3,

zamierzone zastosoułanie lub zastosowania:
Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy , konstrukcjach prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobaci prefabrykowanyń w budynkach i budowlach

4.
5.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Kambet §p. z o.o.
Kamionek 25E, 1 2-1 0O Szceytno

Naara i adrcs siedziby upourażnionego przedstawiciela:
nie

doĘey

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych:

System 2+

7.

Krajoua specyfikacja techniczna:
7a, Polska norma

wyrobu: PN-EN 206+A1:201&12, PN-B-062§5:2018-10

Nazwa akrcdylowanej jedno§tki ceĘfikującei, num6r akrcdytacji i numer krajowąo cefifikatu lub nazwa
i numer akrcdytacji:

akredytołanego laboratońum/liaboratońów

cWB

2a2-uwB-138, AC2a2

8. Deklaloułane właściwości
użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamieaonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości Uwagi

użvtkowe

Xc3
s3

Kasy ekspozycji

Konsystencja, (klasa)
Wytnymałośćna ściskanie,(klasa)
Maksymalna zawartośćchlorków (ktasa)
D

c 20/25
Cl0,2
16

^u*,(mm)

Reakcja na ogień

9.

A1

Właściwościuźytkowe określonego powyżej wyrobu

ą

z

zgodne
wszystkimi wymienionymi
deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 20M r, o wyrobach budowlanych na wyłączną
odpowiedzialność producenta.
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Szceytno, data..,..........,.....
W lmieniu producenta podpisał:

XJĄJ|łBET 5p, r 0.o.

PEłJł|oMocNlK
z5kHorYe| l(oniroll Produkcil

(lmię Nazwisko,

Dwie ostatnie cyfry roku:

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

2I
Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E
12-100 Szczytno

Beton towarowy , posadzka C20l25 0/16 S3
PN-EN 206+41:2016,

Numer ref. Polskiej Normy:

PN-B-06265:2018-10

Numer krajowej deklaracji:

B25P/Kt</cEMll20l10

Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
użytkourych:

KLASA, WWRZYMAL1ŚC\ - C 20/25
KLA'A EKsPaZYcJl - XC3
UZ|ARN|ENIE - 16 mm

KoNsysIFNc/A

- s3

cHLoRKl - cl0,2

REAKaA NA oGlEŃ - A1

Nazwa jednostki certyfi kuiącej

:

Adres strony internetowei producenta:

cWB
!:r_j:]l' .|,.

L.li:].

j==; .l:,_l"i:,i,i.]'

