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Naanra i naała handlowa wyrobu budowlanego: Beton towarowy , C8/10 0/16 S1

Oznaczen ie typu wyrobu budowlanego : B 1 OSiKl(/C EMU f2021

3. Zamiezone zastosowanie ]ub zastosowania:
Beton stosowany w konstrukcjach wykonyłranych na placu budowy , konstrukcjach prefabrykowanych
oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E, 1 2-1aO Szczytno

5. Naałra i adres siedziby upoważnionego pzedskwiciela:
nie dotyczy

6. KĘowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałąści właściwości użytkowych:
Syslem 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Polska norma vyyrobu: PN-EN 2a6+A2:2O21-08, PN-B-06265:2022-a8

JEDNOSTM CERTYF\KUJĄCA CWB Sp. z o.o. ul, lnawrodawska 16, 02-924 Warszawa,

KRAJjWY cERwFtKAT zGaDNoŚctaAKŁAD)WEJ KoNTRoLl PR9DUK}JI 202.1lw&138, Ac 202

8, Deklarouane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzoneqo zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości
użvtkowe

Uwagi

Kasy ekspozycji X0
Konsystencja, (klasa) s1
Wyttzymałość n a ści skanie, (klasa) C 8/10
M a ksy m al n a zaw a rtość chlolków (kI as a) Cl0,2
D rrr,(mm) 16

Reakcja na ogień A1

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza kĘowa deklaracja właściwości użytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną
odpowiedzialność producenta,
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Dwie ostatnie cyfry roku:

Nazwa i adres siedziby producenta:

Nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Numer ref. Polskiej Normy:

Numer kraiowej deklaracji:

Poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości
użytkowych;

Nazwa jednostki certyfikującej:

Adres strony internetowej producenta:
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Kambet Sp. z o.o.
Kamionek 25E
12-100 Szczytno

Beton towarowy, C8/10 0/16 S1

PN-EN 206+42:2021-08,
PN-B-06265:2022-08

Bl OS/K}</CEMlll2021

KUSA WWRZYMALjŚ1\ - C 8/1 0
KLASA EKsPoZYcJl - X0
UZ\ARN\ENIE - 16 mm
KoNsYsTENaA - s1
cHLoRKl - cl 0,2
REAK:JA NA oGtEŃ - A1

CWB Sp.z o.o,
ul. lnowrocławskat6, 02-924 Wa rszawa
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