
Deklaracja właściwości użytkowych

Cegły ceramiczne

Cegła pełna

Z.C.B. Mirex Mirosław Świętochowski

ul. Wspólna 94, Chajęty 05-252 Dąbrówka

NIP: PL 1250009557  REGON: 010009016

tel.: +48 29 757 86 13

kom.: +48 604 48 44 30

e-mail: biuro@zcbmirex.pl

zcbmirex pl.

PN-EN 771-1:2011Cegła pełna
Element murowy ceramiczny HD 250x120x65 „Cegła pełna”Kategoria II klasa 25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 

budowlanego:

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 

budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie z harmonizowaną specyfikacją  techniczną: 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres handlowy 

producenta:

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: 

6. Deklaracja właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 

zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana:

7. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

8. W przypadku deklarowania właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla 

którego została wydana europejska ocena techniczna: 

 Deklarowane właściwości użytkowe                                                   Zasadnicze charakterystyki:                   

Wymiary:             długość

szerokość

wysokość

Odchyłki wymiarów:

Wytrzymałość na ściskanie prostopadła do powierzchni  250*120 mmm (kategoria II):

Średnia:

Znormalizowana (klasa wytrzymałości):

Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci:

Wytrzymałość spoiny:

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:

Reakcja na ogień:

Absorpcja wody:

Współczynnik dyfuzji pary wodnej:

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto w stanie suchym:

Kształt i budowa:

Współczynnik przewodzenia ciepła:

Trwałość  w funkcji  zamrażania i odmrażania:

Substancje niebezpieczne (stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych):   

Niestosowany

Z.C.B. Mirex

W ścianach zewnętrznych i działowych, P- mury zabezpieczone tynkiem, podlegające 

wymaganiom konstrukcyjnym  z zastosowaniem zaprawy ogólnego stosowania.

Cegła ceramiczna klasa 25

Zakład Ceramiki Budowlanej Mirex

Mirosław Świętochowski

ul. Wspólna 94, Chajęty

05-252 Dąbrówka

Nie dotyczy

PN-EN 771-1:2011

Nie dotyczy

System 4

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe:

250 mm

120 mm

 65 mm

Kategoria odchyłek T 1

Kategoria rozpiętości R 1

Płaskość NPD

Równoległość płaszczyzn NPD

28,53 [MPa]

25 [MPa]

NPD

0,15  [MPa] wg PN-EN 998-2

NPD (SO)

Euroklasa A1

13,5%

5/10 wg EN 1745

31930 [kg/m ], kategoria odchyłek D1

Prostopadłościan

0,498 [W/mK] wyliczony wg ISO 6946:2004 i PN-EN 1745:2004

F1 – wyroby odporne na działanie mrozu po 25 cyklach

(metoda wg PN-B-12016)  

f  <1,2 [Bq/kg] f  < 240 [Bq/kg]1 2

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 . Niniejsza deklaracja wydana jest na wyłączną odpowiedzialność 

producenta określonego w pkt. 4. 

Chajęty, dnia                                                            W imieniu producenta podpisał 

C E R A M I K A B U D O W L A N A

Z.C.B. MIREX
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