KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOVVYCH
NR B3OPlKK/cEMllzo/t0
1.

Nazura i nazuła handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy , posadzka C25Ba 0/16 S3

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: B3OP/KI(CEM!IżO|1O

3.

4.

zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanyct na placu budowy , konstrukcjań prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobań prefabrykowanyń w budynkach i budowlach
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:
Kambet Sp, z o.o.
Kamionek 25E, 12-fiO Szczytno

5. Nazrva i adres siedziby upołlażnionego płzedstawiciela;
nie dotyczy
6. Krajowy system za§to§owany do oceny i weryfikacJi

System 2+

stałościwhściwqści
użytkotrych:

7. KraJowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska nomla

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

Naa..a akrcdytowanej jednctki ceĄ/fikującei, numer akrcdytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub
akredytowanego laboratoriurry'laboratoriótv i numer akredyhcji:

cwB

nana

2a2-uwB-t38, Ac202

8. Deklarcuane rłłłaściwośoi
użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości Uwagi

użytkowe

XC3

Klasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)
Wytnymałośćna ściskanie, (ktasa)
Maksymalna zawańość chlolków (klasa)

s3

C 25/30

cl0,2
16

D r"*,(mm)
Reakcja na ogień

9.

w pkt 8

A1

Właściwościużytkowe określonego powyżej wyrobu

deklarowanymi właściwościami
użytkowymi, Niniejsza
wydana zostaje zgodnie
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004
odpowiedzialność producenta.

z

N21 -01" 2

ą zgodne z wszystkimi wymienionymi
kĘowa deklaracja udaściwościuźytkowych
r, o wyrobach budołlanych na wyĘczną
l(AiłBEf Ę. z o,o,

5

Szczytno, data,.,.....,.......,,.
W lmieniu producenta podpisał:

PEŁNOMOCNlK
zak}adow{ Kontroll Produkctt
... ... .. nęF§{l.ĘEq łl,,,l,'.:..|,!!,:.),
(lmię Nazwisko, Stanowisko)

.

Dwie ostatnie cyfry roku:

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

21

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

Beton towarowy, posadzkaC25l30 0/16 S3
PN-EN 206+A1:2016,

Numer ref. Polskiej Normy:

PN-B-06265:2018-10

Numer krajowej deklaracii:

B3OPlKK/cEMll20l10

Poziom lub klasa radeklarowanych w{aściwości
użytkowych:

KLASA WWRZYMAL1Ś1|

KUSA EKsPoZYc.Jl

-

-

XC3

UZlARNlENlE - 16 mm

KoNsYsTENaA - 33
CHL?RK| - Cl a,2
REAKCJA r,la oe rcŃ -

Nazwa jednostki certyfikującei:
Adres stmny internetowej producenta:

nl

cWB

.:'l

:lll]ti l l

|]i:,r-i.!],.;i:l1ł .!],1

C 2u30

