KRAJOWA DEKLARACJA WŁASC|WOSC| UZYTKOWYCH
NR B3OrKKlcEMlrz0/lo
1.

Naara i naanra handlowa vuyrobu budowlanego: Beton towarowy , C25E0

0116

S3

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: B3O/KK/CEM!Pa1O

3.

4.

zamierzone zastosowanie lub zastosorania:
Beton stosowany w konstrukcjań nykonywanyń

na placu budowy , konstrukcjach prefabrykowanych
prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobań
w budynkań i budotvlach
Nazwa i adr€§ siedziby producenta oraz mie§ce produkcji wyrobu:
Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E, 12-100 Szczytno

5. Naznla i adres

nie dotyczy

siedziby upoważnionego pnzedsbwiciela:

6. Krajowysystem zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
Ęfikowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a.

Polska norma wyrobu: PN-EN 206+A1

:201 6-1

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

Naata akr€dytow"nej jednostki c€ńdikuiącej, numer akt€dytacJi
akredytowanego laboratorium/laboratońów i numer akrcdytacji:

cWB

2a2-uvvB-138,

8. Beklalowane

Ac

wŁściwościuĄfl*owel

Kasy ekspozycji

Konsystencja, (klasa)
Wytrzymałośćn a ściskanie,(kla sa)
Maksymalna zawałtośćchlotków (klasa)

9.

Deklarowane właściwości Uwagi
użvtkowe

X0

s3

C 25/30

Cl0,2
16

ma*,(mm)

Reakcja na ogień

w pkt 8

kniowego ceĄffikatu lub nawa

202

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań

D

i numer

Właściwościużytkowe określonego powyżej wyrobu

A1

są zgodne z

wszystkimi wymienionymi

deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uźytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o rłłyrobachbudourlanych na wyłączną
od powiedzialność producenta.

?uI -ar ? 5

§zczytno, data..........,........
W lmieniu producenta podpisał:

oó,
FEtl{oiłoCNlK

l&ĄłtBET S9. z

Zakłado#| l(onrrotl XoduŁcfi

,1

Bo8usż 11 ł-.Ll(lmię Nazwisko, Stanowisko)
Rob€ft

Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa i adres siedziby producenta:
Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Numer ref. Polskiei Normy:
Numer kraiowei deklaracii;
Poziom lub klasa zadeklarowanych udaściwości
użytkowych:
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Kambet Sp, z o.o.
Kamionek 25E
12-100 Szczytno

Beton towarowy , C25l30 0/16 S3
PN-EN 206+A1:2016,

PN-B-06255:2018-10

B3O/KK/CEMll20l10
KIńSA WWRZYMAL)Ś1| -

KusA EKsPoZYcJl_ X0
UZ\ARNIEN|E - 16 mm

KoNsysrENc]A _

s3

cHLoRKl - cl0,2
REAKCJA NA oclEŃ - A1

Nazwa jednostki certyfi kującei:
Adres strony internetowej producenta:
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C 25/30

