DEKLARACJA WŁAśclWoŚcl UZYTKoWYCH
NR CPR

- BL2l20L4

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Bloczek betonowy
2.

-

kl.2O

Numer typu, pańii lub serii lub ja kikolwiek inny
element umoźliWiający identyfjkację wyrobu budowlanego,
Wymagany zgodnie z ań. 11 ust 4:

nr partii

_

patrz etykieta produktu _ data produkcji

Przewjdziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania Wyrobu budowlanego zgodnie
z mającą
zastosowanie zharmonizowaną specyf ikacją techniczną:

ścianymurowe, słupy iścianydziałowe.

Do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowanych,
zabezpieczonych przed penetracją

wody i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych,
konstrukcjach rn"roń;-.
przenoszących inie przenoszących obciąŹeń,
w budownictwie ogólnym, ląóowym

i*;;;;'.

)r1,T"Ł'jjii]*].1llzwa

handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta Wymagany

TADEJ Sp. z o.o. S.K.

46-080 Chróścice
ul. Powstańców 23
Zakład produkcyjny:

TADEJ Sp. z o.o. S.K.
ul. Piaskowa 1 46-080 chróścice

W stosownych prŻypadkach nazWa i adres kontaktowy
upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo

obejmuje zadanja określone W art' 12 ust

2:

nie dotyczy
system.lub systemy oceny i weryflkacji stałościwłaściwości
użytkowych wyrobu budowlane8o określone W
zalączniku V:

Element murowy Kategoria ll_ System 4
7.

W przypadku deklaracji właścjwości
użytkowych dotyczącej Wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną:

W systemie 4 _ nie dotyczy
W przypadku deklaracji wlaściwościużytkowych dotyczącej
wyrobu budowIanego dla którego wydana zo.tala
europejska ocena techniczna:

nie dotyczy
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Deklarowane właściwości
Zasadnicze charakterystyki

WłaściWościużytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

20,0 N/mm'?

EN 77L-3:2017

NPD

EN 771-3: 2011

WytrŻymaloŚĆ na ściskanie,Wartośc
średnia f., niezależnie od kierunku

obciążenia, Kategoria ll.
Stabilnośćwymiarów, deklarowana
wartośćrozszerzalności pod Wpływem

wilBoci.

na ścinanie

Wytrzymałośćspoiny

Wartość ustalona;
- dla zapraw ogólnego stosowania
zapraw Iekkjch 0,15 N/mm'Ź
- dla zapraw do cienkich spoin

i

0,30N/mm'
przy zginanlu

NPD

_8499 n!!ci"'i

klasa 41

Absorpcja wody

Nle eksponować na zewnątrz

Przepuszczalność pary Wodnej

Wartośćustalona: 3ol1oo

Gęstośćbrutto

EN 77 7-3: 201"1

EN 77 1-3: 201.1
EN 771-3: 2011
EN 771-3: 2011

2200 kc/m3

lzolacyjność od

bezpośrednich

Kształt i budoWa

EN 77I-3:

dźWiękóW

powietrznych
Wymiary
odchyłki

i

wymiarów
opór cieplny (ekwiwalentny Współczynnik

przeWodŻenia ciepła
Trwałość(odporność^1o.d,v)
na zamrażanie-

odmrażanie)

Substancje niebezpieczne

Ż0!I

Długość:380mm; szerokość;25omm.
Wysokość: ].40mm; Kategoria D1

Wartośćustalona: 1',42 w / m.K

EN 771.-3: 2017

Nie eksponować na zewnątrz

EN 77t-3:2011.

Nie zawiera

EN 771-3: 2011

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 Żastosowana została 5pecjalna
dokumentacja technjczna, wymagania z
którymi Wyrób jest zgodnV:

nie dotyczy

10'

Właściwości
użytkowe Wyrobu określonego W pkt 1' i 2 są zgodne z właściwościamiuŹytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
Ninjejsza deklaracja WłaściwościuŹytkowych Wydana zostają na wyłączną
odpowiedzialność producenta
określonego W pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

(nazwisko i stanowisko)

1c..4ż - 04-,9z
(miejsce i data wydania)
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