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Kształt i budowa:
wg rysunku poniżej
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PN-B-12014:2009
Pustak wentylacyjny ceramiczny typ 1 rodzaj A
o wym. 188x188x240
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Wymiary:
długość
szerokość
wysokość
Odchyłki wymiarów:
Wytrzymałość na ściskanie prostopadła
do powierzchni 188*188 mm (kategoria II):
Znormalizowana (klasa wytrzymałości):

Element murowy ceramiczny drążony,
przeznaczony do budowy w przewodów
wentylacyjnych.

f1 <1,2 [Bq/kg] f2 < 240 [Bq/kg]

M A X

0,15 [MPa] wg PN-EN 998-2
S0
Euroklasa A1
13,2%
5/10 wg EN 1745

............................................
zcbmirex.pl/dwu/
Deklaracja właściwości użytkowych nr 3/2019

Podczas prac związanych z cięciem za pomocą urządzeń elektrycznych może powstawać pył. Pył ten zawiera
drobiny krzemionki lub kwarcu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonującym takie prace zaleca
się noszenie masek ochronnych klasy FFP3.
Cutting with power tools may generate dust. This dust will contain silica or quartz particles, which may constitute a
health hazard. Person undertaking works of this nature are advised to wear dust masks of class FFP3.

NIE PIĘTROWAĆ!

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Wymiary:
długość
szerokość
wysokość
Odchyłki wymiarów:
Wytrzymałość na ściskanie prostopadła
do powierzchni 188*188 mm (kategoria II):
Znormalizowana (klasa wytrzymałości):

7,68 [MPa]
7,5 [MPa]

Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych:
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PN-B-12014:2009
Pustak wentylacyjny ceramiczny typ 1 rodzaj A
o wym. 188x188x240

ZCBMirex.PL.Pustak.Wentylacyjny
188 mm
188 mm
240 mm
Kategoria odchyłek T 1
Kategoria rozpiętości R 1

750 [kg/m3], kategoria odchyłek D1
Element murowy ceramiczny pionowo drążony (wg rys. pow.)
G3 - Trzecia grupa konstrukcyjna wg EN 1996-1-1
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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:
:

Numer partii produkcyjnej / data produkcji:
DWU na stronie internetowej:
Deklarowana jakość:

Kształt i budowa:
wg rysunku poniżej
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Element murowy ceramiczny drążony,
przeznaczony do budowy przewodów
wentylacyjnych.
ZCBMirex.PL.Pustak.Wentylacyjny
188 mm
188 mm
240 mm
Kategoria odchyłek T 1
Kategoria rozpiętości R 1
7,68 [MPa]
7,5 [MPa]
0,15 [MPa] wg PN-EN 998-2
S0
Euroklasa A1
13,2%
5/10 wg EN 1745
750 [kg/m3], kategoria odchyłek D1
Element murowy ceramiczny pionowo drążony (wg rys. pow.)
G3 - Trzecia grupa konstrukcyjna wg EN 1996-1-1
f1 <1,2 [Bq/kg] f2 < 240 [Bq/kg]
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Podczas prac związanych z cięciem za pomocą urządzeń elektrycznych może powstawać pył. Pył ten zawiera
drobiny krzemionki lub kwarcu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonującym takie prace zaleca
się noszenie masek ochronnych klasy FFP3.
Cutting with power tools may generate dust. This dust will contain silica or quartz particles, which may constitute a
health hazard. Person undertaking works of this nature are advised to wear dust masks of class FFP3.

NIE PIĘTROWAĆ!

