KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC| UŻYTKOVVYCH
NR 81O/Kl(cEMl/20/10
1.

Naała i naanra handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy , C8/10
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3.
4.

B

1

0/16 S3

0/Kt(/CEMVzOna

zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

Beton stosowany w konstrukcjań wykonywanych na placu budowy , konstrukcjach prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnyń wyrobach prefabrykowanych w budynkaó i budowlach
Nazrrra i adrcs siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

Kambet §p. z o,o.
Kamionek 25E, 12-100 §zczytno
5, Nazwa i adres

nie dotyczy

siedziby uporażnionego plzedstawiciela:

użytkowych:
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
System 2+

7, Krajowa specyfi kacja techniczna:
7a. Polska norma

wyrobu: PN-EN 206+A1:201&12, PN-&.O6265:2018-10

Naara akredytowanej jednostki ceńyfikuiącei, numer akredytacii i numer krajorirego ceń5ftkatu lub nazrva
akrcdytowanego laboratońum/laboratoriów i numer akredytacji:

clAlB 2u-uwB-138, Ac

202

8. Dełlarowane uńaściwŃci

użytkore:

Zasad nicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań
Klasy ekspozycji
Konsystencja, (klasa)
Wytnymałośćna ściskanie,(klasa)
Maksymalna zawartośćchlorków (klasa)
D

9.

w pkt 8

Deklarowane właściwości Uwagi

użvtkowe

X0

s3

C 8/10

Cl0,2

(mm)

16

Reakcja na ogień

A1

^r*,

Właściwościuźytkowe określonego powyżej wyrobu

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

są zgodne z wszystkimi wymienionymi
kĘowa deklaraĘa właściwościuźytkowych
r. o wyrobach budorvlanyń na wyłączną
oĄ
lfuarlolt noduĘ

KAi{BET sp. z

PEtl{ołłocl{lK

S

szczytno, d"," .?9?1.:91: .l
W lmieniu producenta podpisał:

Zakhdow.|

(lmię NazwisXo, Stanowls\io

Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa iadres §edziby producenta:
Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego:,

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

Beton towarowy , C8/10 0/16 S3
PN-EN 206+A1:2016,

Numer ref. Polskiej Normy:

PN-B-06255:2018-10

Numer krajowej deklaracji:

B1O/Kl(cEMll20l10

Poziom lub klasa zadeklarcwanyń właściwości
użytkowych:

KLASA WYTRZYMAL1Ś1I KLASA

EKsPoZYal - X0

|JZIARNIENIE - 16 mm
KoNsysrE^/cJA _ s3

CHLjRK| - cl0,2
REAKaA NA oclEŃ - A7
Nazwa jednostki certyfikującej:

Adres strony internetowej producenta:
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