
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR B2OS/KK/CEMIIaa?1

Nazwa i naanra handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy , C1'6n0 0/16 S1

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: B2OS/Kl(CEMlll20z1

3. zamiezone zastosowanie lub zastoeowania:
Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy , konstrukcjach prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobań prefabrykowanych w budynkach i budowlach

4. Naała i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E, 12-100 Szczytno

5. Naara i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości wŁściwości użytkowych:
§ystem 2+

7, KĄowa specyfikaeja techniczna:

Polska norma wyrobul PN-EN 2O6+M:2a21-08, PN-B-06265:2fi2248

JEDNOSTKA CERTYF|KUJĄCA CWB Sp. z o.o. ul. lnowrcdaw§<a 16, 02-924 Warszawa,

KRAJ)WY CERNF\KAT zGoDNoŚcIzARŁADoWel KoNTRoLt PRoDuKcJI 202-uWB-138, Ac 202

8. Deklarowane urłaściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości
użvtkowe

Uwagi

Klasy ekspozycji X0
Konsystencja, (klasa) s1
Wytzymałość na ściskanie, (klasa) C 16/20
Maksymalna zawaftość chlolków (klasa) CI0,2
D *u,(mm) 16

Reakcja na ogień A1

są zgodne z wszystkimi wymienionymi
krajowa deklaracja właściwości użytkowych
r. o wyrobach budowlanych na wyłączną

KAł{BET sD. z o.o.pgtltołtócxtx

szczytno, o"t"..?,9?.ł, :.9?-:..? 8
W lmieniu producenta podpisał:

(lmię Nazwisko, Stanowisko)

Ą
l.

9. Właściwości uźytkowe określonego powyżej wyrobu
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004
odpowiedzialność producenta.

zakladowg§ontro l l hodukcil
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Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa i adres siedziby producenta:

Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Numer ref. Polskiej Normy:

Numer krajowej deklaracji:

Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
użytkourych:

Nazwa jed nostki certyfikującej;

Adres strony internetowej producenta:

23

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

Beton towarowy , C16l20 0/16 S1

PN-EN 206+A2:2027-08,
PN-8-06265:2022-08

B2OS/KrucEMul2021

KLASA WWRZYMAL1Ś1I - C 1 6/20
KLASA EKsPozYCJl - X0
UZIARN|EN|E - 16 mm
KŻNSY'TENCJA - s1
CHLORK| - cl 0,2
REAKCJA NA oGlEŃ - A1

CWB Sp.z o,o.
ul, l nowrocławskal6, 02-924 Wa rszawa
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