
DEKLARACJA WtASClWOSCl UzYтKOWYCH
 

NR тт -АВК 4,5/680/1/2013
 

1.	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrabu: 

тт-АВК 4,5/680 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacj~ wyrabu budowlanego, wymagany zgodnie z оп. 11 ust. 4: 

Na identyfikacj~wyrobu skfadajq si~: kod zakfadu-rodzaj materiafu_klasa wytrzymafoSci/ 
klasa g~stosci/dfugosc/wysokosc/szeгokosc/spos6b uksztaftowania powierzchni czofowych/ 
data pгodukcji; zamieszczone w ponizszej formie па etykiecie z oznakowaniem СЕ: 

тт -АВК 4,5/680/590 lub 490/240/szeгokosc/powierzchnieczofowe/rrrr.mm.dd 
3.	 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majqcq zastosowanie
 

zharmonizowanq specyfikacjq technicznq:
 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu kom6rkowego kategorii I (zgodnie z PN-EN 771
4:2012) do wykonywania konstrukcji muгowych ze spoinami zwykfymi i cienkimi, Sciany: nosne 
i nienosne, wewn~trzne i zewn~trzne (wykonczone), jedno- i wielowaгstwowe, z ociepleniem i bez 
ocieplenia 

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlawa lub zastrzezony znok taworawy oroz adres kontak1owy praducenta, wymagany zgodnie z оп. 11 ust. 5: 

SOLВET STALOWA WOLA Sp6tka Akeyjna
 
37-450 Stalowa Wola, ul. Spaceгowa 4
 

5.	 W stosownych przypadkoch nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kt6rego pelnomocnictwo obejmuje zodania okreslane w 
аn. 12 ust. 2: 

N/A 

6.	 System lub systemy асепу i weгyfikacji sta!osci w!asciwosci uZyikowych wyrabu budowlonego okreslone w zoJqczniku у. 

System 2+ dla wszystkich zasadniczych charakterystyk 

7.	 Wyr6b budowlany obj~ty normq zharmanizowonq: 

Notyfikowana jednostka ceгtyfikujqca пг 1301, Technicky А Skusobny Ustav Stavebny, п.о., 

ulica Studena 3, Bratysfawa, Sfowacja przepгowadzifa wst~pnq inspekcj~ zakfadu produkeyjnego 
i zakfadowej kontroli produkcji, pгowadzi stafy nadz6r, осеп~ i ewaluacj~ zakfadowej kontroli 
produkcji zgodnie z systemem 2+ i па tej podstawie wydafa ceгtyfikat zakfadowej kontгoli 

produkcji: 1301-СРО-ОО68. 

8.	 Wyr6b budowlony obj~ty Europejskq Ocenq Technicznq (ЕОТ) 

N/A 
9.	 Deklorowane wtasciwoSci uZytkowe 

Chaгakterystyki zasadnicze	 WfaSciwoSci Zhaгmonizowana 

UZytkowe specyfikacja techniczna 

Wymiaryi Dfugosc 590,490 тт 

odchyfki Szeгokosc 420,360,300,240, 
wymiaгowe 200, 150, 120, 100, 

80,60,50 тт
 

Wysokosc 240mт
 

Odchyfki TLМA
 

Ksztaft i budowa	 ProslopadroScian о 

powieгzchniach EN 771-4:2011 
czofowych: (PN-EN 771-4:2012) 
N - 9radkich 
Р - z pi6rami 
W - z wpustami 
z- zzamkiem 
U - z uchwytami 
montazowymi 



Wytrzymatosc Srednia wytrzymatosc па Sciskanie 
па Sciskanie Deklaгowana klasa wytrzymatoSci 

па Sciskanie 
Stabilnosc Skurcz pod wptywem wilgoci 
Iwymiaгowa 

Wytrzymatosc Wytrzymatosc spoiny па Scinanie 
spoiny dla 
zapгaw 

og61nego 
stosowania i 
zapraw lekkich 
Wytrzymatosc Wytrzymatosc spoiny па Scinanie 
spoiny 
wykonanej z 
dowolnej 

> 4,5 N/mm2 

4,5 

0,13 тт/т 

0,15 N/mm2 

0,30 N/mm2 

zaprawy do Wytrzymatosc spoiny па zginanie 0,16 N/mm2 

cienkich spoin w ptaszczyZnie r6wnolegtej do 
spoin wspornych 

Wytrzymatosc spoiny па zginanie 
w ptaszczyZnie pгostopadtej do 
spoin wspoгnych, spoiny czotowe 
[wypetnione 

Wytrzymatosc spoiny па zginanie 
w ptaszczyZnie pгostopadtej do 
spoin wspornych, spoiny czotowe 
niewypetnione 

Reakcja па ogien 

Absoгbcja wody 

Przepuszczalnosc рагу wodnej 

Izolacyjnosc od Deklaгowanawaгtosc g~stoSci 

bezposrednich brutto 
dZ:wi~k6w ро- Ksztatt i budowa 
wietrznych Wymiaгy i odchytki 

WtaSciwoSci Deklaгowany wsp6kzynnik 
cieplne Iprzewodzenia ciepta (/"10 drv) 

Tгwatosc Odpornosc па 

zamrazanie/odmrazanie 

Substancie niebezpieczne 

0,16 N/mm2 

0,11 N/mm2 

Euгoklasa А1 

NPD 

5/10 

EN 771-4:2011� 
(PN-EN 771-4:2012)� 
(waгtosc ustalona wg PN
EN 998-2:2012 zat. С)
 

EN 771-4:2011� 
(PN-EN 771-4:2012)� 
(waгtosc ustalona wg PN
EN 998-2:2012 zat. С)
 

EN 771-4:2011 
(PN-EN 771-4:2012) 
(wartosc ustalona wg 
PN-EN 1996-1-1) 

680 (+- 30) kg/mЗ 

Jak wyZej EN 771-4: 2011 

Jak wyZej (PN-EN 771-4:2012) 

0,167W/mK 

Wyr6b mгozoodporny 

Bгak 

10. Wtasciwosci uZytkowe wyгobu okreslone w punktach 1 i 2, zgodnie z deklaгowanymi wtasciwosciami 
uZytkowymi w pkt. 9. 
Niniejsza deklaгacja wtaSciwosci uZytkowych wydana zostaje па wytqcznq odpowiedzialnosc 
producenta okreslonego w pkt. 4. 

W imieniu pгoducenta podpisat: 

Stalowa Wola, 01.07.2013г. 

(miejsce i dala wyslawienia) pis osoby uPOW7iOnej) 

/� 


