KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚC|WOŚCI UŻYTKOWYCH
NR B35tKK/cEMll20/{0
1.

Nazura i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy , C30/37 0/16 S3

2.

Oznaczenie

3.

łpu wyrobu

budowlanego: B3SlKl(lCEMłrZOff 0

Zamierzone zasto§owanie lub zastosmrania:
Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych

na placu budowy , konstrukcjań prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach

4.

Naar*Ladres

sieffiy

Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E, 12-'l

5. Naarua

CIO

producenh omz mie}sce produkcji rryrobu:

Szczytno

iadres siedziby upourażnionego pnedstawiciela:

nie dotyczy

6.

użytkowych:
KĘowysystem zastosowany do oceny i weryfikacji §tałościwłaściwości
System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Pofska norma

wyrobu: PN-EN

M+At

:Za1&12, PN-B-06265:Z018-10

Nazwa akredytowanej jednostki ceńdikuiącej, numer akredytacii i numer krajowego certyfikatu lub
akrcd}ńowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji :

cWB

nawa

202-UWB-138, AC202

& Doldarorinne właśclwości
Ęltkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Klasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)
Wytnymałośćna ściskanie,(klasa)
Maksymalna zawartośćchlorków (klasa)
D max,(mm)
Reakcja na ogień

9.

w pkt 8

Deklarowane właściwości Uwagi

użvtkowe

X0

s3

C 3aft7

Cl0,2
16

A1

są zgodne z wszystkimi wymienionymi
kĘowa deklaracja właściwościużytkowych
dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych na wyłączną

Właściwościużytkowe określonego powyżej wyrobu
deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza

wydana zostaje zgodnie

z

odpowiedzialność producenta.

ustawą

20?1 -01-

z
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Szczytno, data......,........,...
W lmieniu producenta podpisał;

z

KA,łłBFr sP, z o,o,
PEŁNOMOCNlK
Zakladowei Kontroll Produkcil

']

TŁĘf

T*:,

.!

..J.'::,ł:: (:.

(lmię Nazwisko, StanowiCko)

Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa i adres siedziby producenta:
Nazwa ioznaczenie typu rłryrobu budowlanegor

żI
Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E
12-100 szczytno

Beton towarowy , C30/37 0/16 S3
PN-EN 206+A1:2016,

Numer ref. Polskiej Normy:
Num€r

kĄowej deklaracji:

Poziom Iub klasa zadeklarowanych właściwości
uźytkowych:

PN-B-06265:2018-10

B35iKlvcEMll20l10
KUSA WWRZYMAL1Ś1\
KLA'A EKsPozYcJl

-

-X0

lJZlARNlENlE - 16 mm
K?NSYSTENCJA

- s3

cHLoRKl - cl0,2

REAK1JA NA oGtEŃ

Nazwa jed nostki certyfikuiącej:
Adres strony internetowej producenta:

- A1

cWB
,a.;,,..:.i:_
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