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1.	 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu 

тт-АВК 3,5/600 

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

Na idепtyfikасjЕ;wyгobu sk+adajq siE;: kod zak+adu-гodzaj mateгia+u_klasa wytгzyma+oSci/ 

klasa 9E;stosci/d+ugosc/wysokosc/szeгokosc/spos6b ukszta+towania powieгzchni czo+owych/ 
data pгodukcji; zаmiеszсzопеw ропizszеj foгmie па etykiecie z оzпаkоwапiеm СЕ: 

n -АВК 3,5 /600/590 lub 490/240/szегоkоsс/роwiегzсhПiеczO+owe/гrгr.mm.dd 
3.	 Przewidziane przez producenta zomierzone zostosowonie lub zostosowania wyrobu budowlonego zgodnie z majqcq zastosowonie
 

zhormonizowonq specyfikacjq technicznq:
 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu kom6гkowego kategoгii I (zgodnie z PN-EN 771
4:2012) do wykопywапiа konstгukcji muгowych ze spoinami zwykfymi i cienkimi, sciany: nosne 
i nienosne, wewnE;trzne i zewnE;tгzne (wykorlczone), jedno- i wielowaгstwowe, z ociepleniem i bez 
ocieplenia 

4. Nazwa, zastrzezona nazwa hondlowa lub zastrzezony znok towarowy oroz adres kontaktowy producento, wymogony zgodnie z orl. 11 ust. 5: 

SOLBET STALOWA WOLA Sp6fka Аkсуjпа
 

37-450 Stalowa Wola, ul. Spaceгowa 4
 

5.	 w stosownych przypadkoch nozwa i odres kontaktowy upowoznionego przedstowicielo, kt6rego pefnomocnictwo obejmuje zodonio okreslone w 
art. 12 ust. 2 

N/A 

6.	 System lub systemy осепу i weгyfikocji stolosci wlosciwoSci uZytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zaJqczniku V 

System 2+ dla wszystkich zаsаdпiсzyсh chaгakteгystyk 

7.	 Wyr6b budowlony obj~ty normq zharmonizowonq: 

Nоtyfikоwапа jеdпоstkа ceгtyfikujqca пг 1301, Тесhпiсky А Skusobny Ustav Stavebny, П.О., 

ulica Studena 3, Bгatys+awa, S+owacja pгzepгowadzi+a wstЕ;рпq inspekcjE; zak+adu pгodukcyjnego 

i zak+adowej kontгoli pгodukcji, pгowadzi stafy nadz6r, осеПЕ; i ewaluacjE; zak+adowej kontгoli 

pгodukcji zgodnie z systemem 2+ i па tej podstawie wyda+a ceгtyfikat zak+adowej kопtгоli 

pгodukcji: 1301-CPD-0068. 
8.	 Wyr6b budowlany obj~ty Europejskq Ocenq Technicznq (ЕОТ): 

N/A 
9.	 Deklorowane wloSciwosci uZytkowe: 

Chaгakteгystyki zasadnicze	 W+aSciwoSci Zharmonizowana
 
UZyfkowe specyfikacja techniczna
 

Wymiaгyi D+ugosc	 590,490 тт 

odchy+ki Szeгokosc	 420,360,300,240, 
wymiaгowe 200,150,120,100,
 

80,60,50 тт
 

Wysokosc 240тт
 

OdchY+ki	 НМД 

Kszta+t i budowa	 Proslopad+oScian о
 

powierzchniach EN 771-4:2011
 
czO+owych: (PN-EN 771-4:2012)
 
N - g+adkich 
Р - z pi6гami 

W - z wpustami 
Z - zzamkiem 
U - z uchwytami 
monlazowymi 



Wytrzymafosc 
па sciskanie 

Srednia vvY".Lymafosc па sciskanie 
Deklarowana klasa wytrzymafoSci 
па sciskanie 

Stabilnosc Skurcz pod wpfywem wilgoci 
Iwymiarowa 
Wytrzymafosc 
spoiny dla 

Wytrzymafosc spoiny па Scinanie 

zapгaw 

og61nego 
stosowania i 
zapraw lekkich 
Wytrzymafosc 
spoiny 
wykonanej z 
dowolnej 

Wytrzymafosc spoiny па Scinanie 

> 3,5 N/mm2 

3,5 

0,13 тт/т 

0,15 N/mm2 

0,30N/mm2 

zapгawydo Wytrzymafosc spoiny па zginanie 0,13 N/mm2 

cienkich spoin w pfaszczyinie r6wnolegfej do 
spoin wspornych 

Wytrzymafosc spoiny па zginanie 
w pfaszczyinie prostopadfej do 
spoin wspornych, spoiny czofowe 
Iwypefnione 
Wytrzymafosc spoiny па zginanie 
w pfaszczyinie prostopadfej do 
spoin wspornych, spoiny czofowe 
niewypefnione 

Reakcia па ogien 
Absorbcia wody 
Przepuszczalnosc рагу wodnej 
Izolacyjnosc od Deklarowana wartosc g~stosci 

bezposrednich brutto 
dzwi~k6w ро- Ksztaft i budowa 
wietrznych Wymiary i odchyfki 

WfaSciwoSci Deklarowany wsp6kzynnik 
cieplne Iprzewodzenia ciepta (л.lO,dry) 
Tгwafosc Odpornosc па 

zamrazanie/odmrazanie 

Substancje niebezpieczne 

0,13 N/mm2 

0,09 N/mm2 

Euroklasa А1 

NPD 

5/10 

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

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

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

600 (+- 30) kg/mЗ 

Jak wyZej� EN 771-4:2011 
(PN-EN 771-4:2012) Jak wvzej 

0,149 W/mK 

Wyr6b mrozoodporny 

8rak 

10. Wfasciwosci uz.ytkowe wyrobu okreslone w punktach 1 i 2, zgodnie z deklarowanymi wfaSciwoSciami 
uz.ytkowymi w pkt. 9. 
Niniejsza deklaracja wfaSciwosci uz.ytkowych wydana zostaje па wyfqcznq odpowiedzialnosc 
producenta okreslonego w pkt. 4. 

W imieniu producenta podpisaf: 

Stalowa Wola, 01.07.2013г. 

(miejsce i dala wystawienia) 


