DEKTARAOA WtASc|WOScl UzYTKOWYCH

Nr OKI-1/2014-CONSA
tvpu wvrobu

l;^lr"llr"#l?,Xl':#:%SiSfikacvjnv

: (1) Prerabrykatv

z betonu, Erementy scian

-

okradziny

2' Numer typu, paftii lub serii rub jakikorwiek inny.erement umo2riwiai4cy
okladzinowe z betonu lekkiego o stluktuze zwartej spelniajqce

identyfik
budowranego : prytki
fr"f..ji eiewacii.lpr
na wymiar lub ciqte wg
zamawiaj4cego).
paftia _ Oata
na etykiecie wyrobu.
irdbu
3' Przewidziane przez producenta zamienone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majEca
zast
ni
j4techniczn4, pru-er!1+g-g)+AL:20L2.
€
5trukturze zwqr.tej spelniaj4ce funkcjq elewacji, plyta nienosna
m
ych' Plytki znaidui4ce zastosowanie bo v nqtrz oraz powiezchni zamocowana do
zewnqtrznych.
4' Nazwa : (nazwa handlo-wa lub zastrzezony znak towarowy) : Elementy Scian - okladziny keramzytobetonowe

Adres Producenta : coNSA sp. z o.o., ur.

- coNSA.

zabrodzt<a'itti,-ii-336 wrocraw.

5' Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela (pelnomocnictwo)
: Nie dotyczy
5' system lub systemy oceny i weryfikacji stalo6ci wla6ciwosci u2ytkowych

7' w przypadku
dotyczy

wyrobu budowlanego : system oceny zgodnosci nr 4

deklaracji wlaSciwosci uzytkowych dotycz4cej wyrobu budowranego
objetego norm4zharmonizowan4: nie

3;#J[Elf,ifl!l.o:*i[?'"U:rTiwosci

u2vtkowvch dotvczqcej wvrobu budowtaneso, dta kt6reso wydana
zostara europejska

9. Deklarowane wla6ciwo6ci uzytkowe

:

Zasad nicze chara kterystyki

WlaSciwo5ci u2ytkowe

Zha rmon izowa na

specyfikacja

techniczna

Klasa A

(+3 mm)
PN-EN 14992+AL:2OL2

lacyjno5i od bezpo6redr
d2wiqk6w powietrznych

Gqsto6d brutto

< 1850 kglm3

w przypadku gdy na podstawie art' 37 lub 38 zastosowana zostala
specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z kt6rymi
wyr6b jest zgodny : nie dotyczy
10' wlasciwosci u2ytkowe wyrobu okre6lone w pkt 1 i 2
s4 zgodne z wrasciwosciami deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwo6ci u2ytkowych wydana zostaie
na wyl4cznE odpowiedzialnos6 producenta okreslonego w pkt
4.
W imieniu producenta podpisal(-a) :

(imiq, nazwisko i stanowisko)

Wroclaw, dnia 14,0g,2014 r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

ul. Zabrodzka L/17
52-336 Wroclaw

PN-EN 14992+ALi2OL2

..

_:

-,^,^, betonu
Klasa wytrzymalo6ci
Wytrzymalo$i na zginanie Srednia

:

O;,:E;1iffi"'J.,il1'ii,l,ll'$',iluil"yi'#:g,E""J'l,1.f""Iazzr<eramzvtobetonu
> C3O/37
>

4,5

absorpcjawody-nasi4kliwo6d:

lfozmra2anie-z udzialem soli
Przewodno6i cleplna :
Reakcja na ogied

:

Mpa

<6

o/o

ubytek masy po badaniu

.

S 1r0

NpD
A1

kg/m,

POK-L/2074-CONSA

ul. Zabrodzka L/t7
52-336 Wroclaw

PN-EN

14992+AL:2}I2

- okladzinowe CONSA do za

wytzymalo6ci betonu

:

Okladzina powierzchni jcian i sufit6w - wewnqtrzne i zewnqtane
>_ C3O/37

> 4,5 Mpa
:
BezwzglQdnaabsorpcjawody-nasiqkliwoSi: < 6

Wytzymalo66 na zginanie Srednia

lrozmrazanie-z udzialem soli
Pzewodno6i cieplna :

:

ubytek masy po badaniu

NpD

o/o

.

< 1,0

kg/m,

POK-L/20L4-CONSA

