KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC| UZYTKOWYCH
NR BlOs/Kl(/cF:ulnono
Na:rva i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy

1.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3.

Zamieaone zastosowanie

81 OS/KI(C

,

C8/10 0/16 S1

EMlIz0n a

Iub zastosowania:

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

4.

Haara i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E, 1 ?-

1

OO

Szczytno

§. Naara i adrcs siedziby upoważnionego pzedstawiciela:
nie dotyczy
6. Krajowy system za§to§owany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych:

System 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska nonna

wyrobu: PN-EN 206+A1

:201 &1

2, PN-&06265:201 8-1 0

Naava akredytowane| |ednootki ceńyfikującej, numer akt?dytacjl i numer krajowego ceĄffikatu lub nawa
akredytowanego laboratońum/laboraloriórr i nrrmer akredytacji:

cWB

202-uWB-138,

Ac202

8. Deklarowane u*aściwąściuffiowe:

Zasad nicze chara kterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań
Kasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)
Wytnymałośćna ściskanie,(klasa)
Maksymalna zawaftośćchlorkow (klasa)
D *u,, (mm)
Reakcja na ogień

9.

w pkt 8

użvtkowe

X0
s7

c 8h0
Cl0,2
16

A1

Właściwościuzytkowe określonego powyżej wyrobu

deklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Niniejsza
wydana zostaje zgodnie z uslawą z dnia 16 kwietnia 2004
odpowiedzialnośc producenta,

&l

Deklarowane właściwości Uwagi

-t}t

są zgodne z wszystkimi wymienionymi
kĘowa deklaracja ułaściwości
uĄltkowych
r. o wyrobań budowlanych na wyłąeną
lfiłtBET §p z oo.
PEtlloMocttlx

5

2
Szczytno, data.........
W lmieniu producenta podpisał:

zakhdorvcl l(ontfoll

Prod,*s

**.'?ł:.:{:rY,^.

(lmię Nazwisko, Stanowi}ko)

Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa iadres siedziby producenta:
Nazwa i oznacz€nie

Ępu wyrobu budowlanego:

21,

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

Beton towarowy, C8/10 0/16 S1
PN-EN 206+A1:2016,

Numer ref. Polskiej Normy:

PN-B-06265:2018-10

Numer krajowej deklaracji:

Bl OS/KlvcEMll20l10

Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
użytkowych:

KLASAWYTRZYMALaŚ]

KusA EKsPoZYcJl

-

X0

UZ\ARN|EN\E - 16 mm

KoNsYsTENcJA

- s1

cHLoRKl - cl0,2
REAKCJA r,la oe ttŃ Nazwa iednostki certyflkującej:
Adres strony internetowei producenta:

cWB

nl

-

C 8/10

