KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr MA005
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy małej architektury
Wzór:
Bloczek ogrodzeniowy gładki,
Gazon trapezowy,
Stopień schodowy Maxima,
Palladio,
Mini palisada Cliff,
Palisada rustykalna,
Kolor:
Kształt i wymiary:

Ogrodzenie Maxima,
Płyta Piastra,
Maxima Grande, Maxima Molto,
Cadena,
Murja,
Ogrodzenie strukturalne,

wg katalogu producenta
wg katalogu producenta

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Nienośne, prefabrykowane elementy małej architektury ulic i ogrodów – „GŁADKIE”
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Nienośne, prefabrykowane wyroby i elementy betonowe do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz w miejscach
publicznych i na terenach prywatnych w celu kształtowania krajobrazu, bez możliwości:
- przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów,
- stosowania środków odladzających,
oraz w zastosowaniach, w których właściwości użytkowe zadeklarowane w punkcie 8 krajowej deklaracji właściwości
użytkowych nr MA005 wydanej w dniu 19-05-2017 są wystarczające.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Libet S.A., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny: patrz etykieta produktu
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi

jednostka:

wymagania

metody badań wg

-

Na wyrobie nie powinny
być widoczne żadne rysy

PN-EN 13198:2005

mm
mm
mm

± 5,0
± 5,0
± 5,0

Klasa betonu

N/mm2

C 20/25

Nasiąkliwość:

%

≤ 7,0

Aspekty wizualne / wygląd zewnętrzny:
Odchyłka od wymiarów nominalnych:
- długość:
- szerokość:
- wysokość:

PN-EN 13198:2005

PN-EN 13369:2005

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

W imieniu producenta podpisał(-a):

WROCŁAW, dnia: 19.05.2017
…………………………………………………
(miejsce i data wydania)

…………………..………..…………………………………
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

