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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 29_7/2019/BT 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  Beton towarowy klasy C12/15  

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:   BT C12/15  

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

     Beton towarowy przeznaczony do wykonywania części żelbetowych i betonowych 

     obiektów budowlanych w warunkach narażonych na kontakt z powietrzem i 

  wilgocią. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 

Zakład Prefabrykacji Żelbetowej „CIS-BET” Jolanta Buczek 

36-062 Zaczernie 194 

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 206+A1:2016-12 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność.” wraz z PN-B-06265:2018-10 „ Beton. Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A-1:2016-12  
7b. Krajowa ocena techniczna: 

Nie dotyczy 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego 

dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań 
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 

 

Klasa wytrzymałości 

 

C12/15  

Konsystencja S-4  
wg metody 

opadu stożka  

Kruszywo: 

największa wartość w odniesieniu do 

najgrubszej frakcji kruszywa w betonie  Dupper 

najmniejsza wartość w odniesieniu do 

najgrubszej frakcji kruszywa w betonie  Dlower 

 

 
16 mm 

 

8 mm 

 

Klasa ekspozycji  XC1-XC4  

Klasa zawartości chlorków Cl 0,2  
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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: 

Janusz Piechociński,  Dyrektor    
(nazwisko i stanowisko) 

 

 

Zaczernie 02.01.2019 r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
          (miejsce i data wystawienia)                  (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


