
1.

2.

3.

4.

5. 

6

7 Deklarowane właściwości użytkowe

8

wg PN-EN 206+A1:2016-12

wg PN-B-06250:1988

wg PN-B-06265:2018-10

wg PN-EN 1339:2005

300 x 150 x 15 cm 300 x 150 x 17 cm 300 x 150 x 18 cm 300 x 100 x 20 cm

300 x 100 x 15 cm 300 x 100 x 17 cm 300 x 100 x 18 cm 300 x 100 x 20 cm

W imieniu producenta podpisał (-a)

mgr in ż. Grzegorz Kulik                               Kier ownik Laboratorium, Szef ZKP

Wola Rzędzińska dnia 02.01.2022

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienonymi w pkt. 7 deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 
dnia 16. kwietnia 2004 r. o wyrobach budoowlanych

Odporność na działanie morozu, stopien 
mrozoodporności

Odporność na ścieranie

> F 150

< 18000/5000 mm 3 / mm 2

Wytrzymałość na ściskanie betonu, 
klasa betonu

> C30/37

Nasiąkliwość < 5 %

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 
zastosowania lub zastosowa ń

Deklarowane wła ściwo ści 
użytkowe

Uwagi

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
Leier Polska SA, 33-150 Wola Rz ędzińska 155a, Zakład Produkcyjny Wola Rz ędzińska

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

Krajowa specyfikacja techniczna
Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2020/0470 wyd anie 1 z dnia 19.03.2020
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Budowy Dróg i Mostów

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Płyta drogowa żelbetowa pełna do zastosowa ń stałych

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakre sie drug publicznych z ograniczeniem do 
dróg lokalnych oznaczonych symbolem L oraz w zakres ie dróg wewn ętrznych bez ogranicze ń, do 
budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, par kingów, placów składowych i dróg dojazdowych 
oraz parkingów dla samochodów osobowych i ci ężarowych oraz maszyn budowlanych

KRAJOWA DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/drogWR/2022

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego
Płyty drogowe żelbetowe pełne o wymiarach:


