KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI I UŻYTECZNOŚCI
Produkty marki Betblok® System zostały stworzone zgodnie z normą EN 15258:2008
Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych. Produkty posiadają certyfikat CE o numerze
2310-CPR-Z887. Bloki posiadają wytrzymałość C25/30 W8 F100.
Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na ściskanie (betonu)

C25/30 31,5 N/mm²

EN 15258 pkt 4.2 – EN 13369 pkt 4.2

Wytrzymałość na rozciąganie i
granica plastyczności (stali)

NPD

EN 15258 pkt 4.1 – EN 13369 pkt 4.1.3,
4.1.4

Przepuszczalność pary wodnej

NPD

EN 15258

Odporność mechaniczna

Spełnia wymagania

EN 15258 ZA. 3.2

Właściwości geometryczne

Tolerancja +/- 2 mm

EN 15258 pkt 4.3.1. - EN 13369 pkt 4.3.1

Dokumentacja techniczna

Spełnia wymagania

EN 15258 pkt 8

Trwałość

Spełnia wymagania

EN 15258 pkt 4.3.7 – EN 13396 pkt 4.3.7

Produkt Betonowy służy jako ściana oporowa do składowania materiałów sypkich.
Tabela składowania materiałów z wysokościami naporów.

Ogólne warunki gwarancji:
Produkt marki Betblok® System służy do utrzymywania materiałów sypkich w stanie spoczynku.
Szerokość bloków, wysokość ścian i materiału opieranego zaleca się skonsultować z
architektem/konstruktorem. Powyższa tabela składowania jest przykładem możliwości
wykorzystania ścian - nie uwzględnia wilgoci, naporów maszyn i możliwości ruchowej pryzm.
Bloki posiadają gwarancję na 24 miesiące liczone od daty sprzedaży, chyba że warunki sprzedaży
były ustalane indywidualnie z zakupującym. Warunkiem udzielenia gwarancji jest okazanie
dokumentu zakupu. Gwarancja obejmuje samoczynne pękanie bloków, kruchość i rozwarstwianie
się bloków. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i naturalnego zużywania się bloków przy
prawidłowej ekspoatacji. Należy pracować w bezpiecznej odległośći od ścian nie powodując
wciskania materiału pomiędzy bloki. Należy utrzymać minimalną odległość maszyn od ścian na 50
centymetrów, jak na grafice poniżej. Nie jest to reguła, którą stosuje się we wszystkich rodzajach
asortymentów. Należy dostosować pracę operatora i maszyn do realnych warunków występujących
na terenie pracy i rodzaju materiałów. Marka Betblok ® System jest własnością firmy Wigmet S.C.
Tomasz Dyrsowicz, Waldemar Maślanka.

