
KRAJoWA DEKLARACJA WŁAśclwoścr UżYTKoWYCH Nr : BT-c8/1o-soBuD'
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy C8/10- SOBUD
2' oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymałości na
ściskanie cB/ 1o, konsystencja s3.
3. Zamierzone ŻaŚtosowanie lub zastosowania : lvlieszanka betonowa _ beton zwykły projektowany, o
strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania W budownictwie ogólnym, mieszkanjowym idrogowym
wg projektu technicznego.

4' Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów

Firma Budowlano_Tra nspońowa soBUD sp. z o.o' ul. staromiejska L9/2!,46-!00 Namysłów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawjciela. o ile został ustanowiony : nie dotyczy.
6. Krajowy system Zastosowany do oceny i weryfikacji stałości Właściwości użytkowych : system nr 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 206+42:2o21-o8 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność; PN-8-06265:2022-o8 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2o21-o8

7a. Polska norma wyrobu : -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego la boratorium/laboratoriów i numer akredytacji : Technical and Test Institute for construction
Prague, soE - Jednostka ceńyfikująca Wyroby akredytowana przez PcA, Nr Ac 2o7. KRAJoWY CERTYFIKAT
zcoDNoścI ZAKł-ĄDoWEJ KoNTRoLI PRoDUKcJI Nr 207-UWB-o7oos554o.
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej. numer akredytacji j numer certyfikatu2) : nie dotyczy.
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

9' Właściwości uŹytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z Wszystkimi Wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi WłaściWościami użytkoWymi' Niniejsza krajowa deklaracjó właściwóści użytkowych' Wydana
zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność
producenta.

W imieniu Producenta podpisał(a) i Mirosław Promny- Prezes zarządu

Miejsce i data wydania : Namysłow, 01.o9.2022 r.

, Podpis
FI R MA BU DOWLANO.TRANSPORTOWA

$OBUD Sp z o.o
ul. Stanisława Leszczyriskiego 4/29

50-078 Wrocław
REGON 022156328. NIP 8971790115

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowa

Dekla rowa ne właściwości
użvtkowe

Uwagi
3)

K]ppa wytrzymałości betonu na ściskanie : cB/10
Klasa konsvstencii : S3

Klasa ekspozvcii XO
Klasa zawartości chlorkow : cL 0,4

Stopien napowietrzenia mieszanki betonowei < 2,0 o/o

D 
'n"* 

lmml 16
Nasiąkliwość betonu NPD

Stopier'r mrozoodporności wq PN-8-06265 :2O22-OB : NPD
$lqpien wodoprzepuszczalności wq PN-8-062 65:2O22-Oł NPD
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Jednostka certyfikująca : Technical and Test Institute for Construction Prague, SoE.

Numer akredytacjijednostki certyfikującej : Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana
przez PCA, N r AC 207 .

Nr certyfikatu ZKP : KRAJoWY CERryFIKAT ZGoDNoScI ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI
PRODUKCJI Nr 207_UWB_070055540 ł

PN-EN 206+A2:2021-08; PN - B- 06 265:2OZZ-OB
Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymałości na ściskanie ćs/Lo,

konsystencja 53.
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : : Mieszanka betonowa -
projektowany/ o strukturze zwartej , do zagęszczania, do zastosowania
ogolnym, mieszkaniowym i drogowym wg projektu technicznego.

beton zwykły
w budown ictwie

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowanla lub zastosowari
oraz Deklarowane właściwości użytkowe

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie
Klasa konsystencji

Klasa ekspozycji
Klasa zawartości chlorkow

Stopieri napowietrzenia mieszanki betonowej
D ,u" [mm]

Nasiąkliwość betonu
Stopie mrozoodporności wg PN-8-06265 :2O22-OB

Stopieri wodoprzepuszczalności wg PN-8-062 65:2o22-OB

c8l10
S3
XO

cL 0,4
< 2,0 o/o

16
NPD
NPD
NPD

Partia - data produkcji

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : BT-C8/ 1O-SOBUD

Frezes
tł'i ro

,/ F W^ B U DoWLAI]IÓ-TRANSPoRToWA

// SOBUD Sp z o o
ul' Stanisław5 Leszczyriskiego 4/29

50-078 Wrocław
REGON 022156328. NtP 8971790115



KRAJoWA DEKLARACJA WŁAścrwoścr UżyrKoWYcH Nr : BT-ct2l15_soBUD.
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy C1Zl15 _ SOBUD
2' oznaczenie typu Wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy Wytrzymałości na
ściskanle c12l15, konsystencja s3.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa - beton zwykły projektowany'
o strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania w budownictwie ogólnym, mieszkaniowym idrogowym
w9 projektu techn icznego.

4' Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji WyrobóW :

Firma Budowlano-Transpońowa SoBUD Sp. z o.o' ul. staromiejska 1g/2I,46-100 NamysłóW

5' Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy.
6' Krajowy system zastosowany do oceny i Weryfikacji stałości Właściwości użytkowych : system nr 2+
7' Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 206+42:2o21-o8 Beton. Wymagania, Właściwości, produkcja i
zgodność; PN-8-06265:2022-08 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2o21-o8'
7a. Polska norma wyrobu :

Nazwa akredytowanej jednostki ćertyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego .".tyikutu lub nazwa
akredytowanego la boratoriu m/laboratoriów i numer akredytacji : Technical and Test lnstitute for construction
Prague, soE - Jednostka ceńyfikująca wyroby akredytow ana przez PcA, Nr Ac 2o7. KRĄloWY CERryFIKAT
zGoDNoścI ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDUKcJI Nr 2o7-UWB_o7oo5554o

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer
B' Deklarowane właściwości uzytkowe :

technicznej : nie dotyczy.
akredytacji i numer certyfikatu2) : nie dotyczy.

zasadnicze charakterystyki w@
nia tub zastosowali

Dekla rowa ne właściwości
Klasa wytrzymałości betonu na ściśt<anie :

Klasa konsystencii :

Klasa ekspozvcii :

K]ąsa zawartości chlork w :

stopieri napowietrzenia niem
Nasiąkliwość betonu :

Stopieri mrozood porności PN-8-06265:2022-08 :

Stopieri wodo @-B-06265:żoz>os:

9. Właściwości
deklarowanymi
zostaje zgodnie
producenta.

W imieniu Producenta podpisał(a) : Mirosław Promny * Prezes Zarządu

Miejsce i data wydania: Namysłow 01.o9.2022 r.

uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z Wszystkimi Wymienionymi w pkt Bwłaściwościami uzytkowymi. rrliniejsza krajor,ia deklaracja właściwości uzytkowych wydanaz ustawą z dnia 16 kwietnla 2Oo4 r. o Wyrobach budowianych, na wyłączną odpowiedzialnośc

nofiis
F I R MA a u oopr_nruo-TRANspoRTowA

SOBUDSp.zoo
ul. 5tanisława Leszczynskiego 4129

50-078 Wrocław
REGON 022156328, NIP 8971790115

Prezes



FIRMA BU DoWLANo-TRANśPo
UL. LEszczvŃsrlEco 4/ 29

5o-o78 WRocŁAW

19

jednostka certyfikująca : Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE.

Numer akredytacji jednostki certyfikującej : Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana

PRODUKCJI Nr 207-UWB-070055540.

PN-EN 206+A2:2021-08; PN - B- 06 265:2022-08;
MieszankabetonoWa-betontowarowyklasywytrzymałośći

konsystencja 53,
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : : Mieszanka betonowa - beton zwykły
projektowany/ o strukturze zwartej, do zagęSzczania, do zastosowania w budownictwie
ogolnym, mieszkaniowym i drogowym wg projektu technicznego.

Zasadniczecharakterystykiwyrobubudowlanegodlazamierzone9offi
oraz Dekla rowane właściwosci uzytkowe

Klasa konsystencji :

Klasa ekspozycji :

Klasa zawartości chlork w :

Stopieri napowietrzenia mieszanki betonowej :

D 
'nu* [mm] :

Nasiąkliwość betonu :

Stopieri mrozoodporności wg PN-8-06265 :2O22-OB :

Stopieri wodoprzepuszczalności wg PN-8-062 65:2O22-OB :

crz/L5
S3
XO

cL 0,4
< 2,0 o/o

16
NPD
NPD
NPD

Partia - data produkcji

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : BT-CLZ/ 15-SOBUD

Prezes Z

BUD % z o.a-
5tanisława Leslczynskiego 4 l29

50-078 Wrocław
REGON 022156328, NIP 8971790i15



KRAJoWA DEKLARACJA WŁAścIWoścI UżYTKoWYcH Nr : BT-cL6/2o-soBUD.
1' Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy cr6/20 -soBUD.
2' Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymałości na
ściskanie CI6/20, konsystencja 53'

wg projektu technicznego.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrob w :

Firma Budowlano-Transportowa SoBUD Sp.z o.o. ul. Staromiejska I9/zI,46-100 Namysłow

5' Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy.
6' Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych : System nr 2+
7' Krajowa specyfikac;a techniczna : PN-EN 206+A2:2021-oB Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność; PN-8-06265:2022-08 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08; 'ł
7a. Polska norma wyrobu :

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer
akredytowanego laboratorium/laboratori w i numer akredytacji : Technical

3' Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa
strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania w budownictwie

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer
B' Deklarowane właściwości uzytkowe :

- beton zwykły projektowany, o

og lnym, mieszkaniowym i drogowym

krajowego certyfikatu lub nazwa
and Test Institute for Construction

P'ague, SoE - Jednostka certyfikująca wyroby akredytow ana przez PcA. Nr Ac 2o7. KRAJoWY CERryFIKAT
zcoot'lośct ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDUKcJI Nr 2o7_UWB-o7oo5554o
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.

technicznej : nie dotyczy.
akredytacji i numer certyfikatu2) : nie dotyczy.

Zasad n icze cha ra kterystyk
lub zastosowa

l,/t^^^ ..,..!.--- ---- r

Dekla rowa ne właściwości
użytkowe

Uwagi
3)

Klasa zawartości chlork w :

Stopi"ri r"po

Stopiuri *odoprr"purr.ru I n

cL6/20
S3
XO

cL 0,4
< 2,0 o/o

16
NPD
NPD
NPD

9' Właściwości
deklarowanymi
zostaje zgodnie
producenta.

W imieniu Producenta podpisał(a) : Mirosław Promny * Preze s Zarządu

Miejsce i data wydania : Namysłow, 01'09.2022 r. Prezes Za

ł i rasł

uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z Wszystkimi wymienionymi w pkt Bwłaściwościami uzytkowymi. ruiniejsza krai'ovia deklaracja właściwości uzytkowych wydanaz ustawą z dnia 16 kwietnia 2Oo4 r. o wyiobach budowianych, na wyłączną odpowiedzialność

ANSPORTOWA

ul' Stanisława Leszczytiskiego 4/29
50_078 Wrocław

REGON 022156328, NtP 8971790115
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Jednostka certyfikująca : Technical and Test Institute for Construction Prague' soE.
Numer akredytacji jednostki

wyroby akredytowanacertyfikującej : Jednostka certyfikująca
przez PCA, N r AC ZO7 .

CERryFIKAT ZGoDNoścl znxŁADoWEJ KoNTRoLI
Nr 207-UWB-070055540.

certyfikatu ZKp : KRAJOWy
PRODUKCJI

PN-EN 206+AZ:ZOZ1-08; PN-B-06 ZGS:2022-OB;
Mieszanka betonowa -

konsystencja 53.
Zamierzone zastosowanie tub zastosowania : : Mieszanka betonowa _ beton zwykłyprojektowany/ o strukturze zwartej, do zagę szczania, do zastosowania w budownictwieogolnyffi, mieszkaniowym i drogowir ;g 

-projektu 
technicznego.

Zasad n icze cha ra ktery

oraz Deklarowane właściwości uzytkowe
Klasa wytrzymałości ffi

Klasa konsystencji
Klasa ekspozycji

Klasa zawartosci chlorkow
Stopieri napowietrzenia mieszanki beton;;ej

D 
'u* [mm]

Stopie mrozoodporności
Sto p ie ri wodop Izepuszcza l ności

Nasiąkliwość betonu
wg PN-8-06265:2022-OB

PN-B-062 65:2022-OB

cr6/20
S3
XO

cL 0,4
< 2,0 o/o

16
NPD
NPD
NPD

Partia - data produkcji :

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : BT-CL6 / 2O-SOBUD

Prezes Z

soĘUD Sp. z o.o.
u i. Stanisława Leszczyftskiega 4 l 29

50_078 Wrocław
RrGON 0221.56328, NtP 89717S0iL,5



KRAJoWA DEKLARACJA WŁAścIwoścI UżYTKowYcH Nr ! BT-c2o/25-soBUD.
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy C2Ol25 _ SOBUD.
2. oznaczenie typu Wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy wytrzymałości na
ściskanie c20l25, konsystencja 53.
3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa - beton zwykły projektowany, o
strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania W budownictwie ogólnym, mieszkaniowym i drogowym
wg projektu technicznego.

4. NaZWa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów :

Firma Budowlano-Tra nspońowa soBUD sp. z o.o. ul. staromiejska 7g/2L,46-700 Namysłów
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i Weryfikacji stałości właściwości użytkowych : system nr 2+
7' Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 206+A2:2o21-o8 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność; PN-B-06265 : 2022-o8 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2o21_o8;.
7a. Polska norma wyiobu :

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certy.fjkatu lub nazwa
akredytowanego laboratoriu m/laboratoriów i numer akredytacji : Technical and Test Institute for construction
Prague, soE - Jednostka certyfikująca Wyroby akredytowana przez PcA, Nr Ac 2o7. KRĄoWY CERTYFIKAT
zGoDNoścI zAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDUKcJI Nr 207-UWB-o7oo5554o
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.

Jednostka oceny tech nicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatuz) : nie dotyczy.
8. Deklarowane Właściwości użytkowe :

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z Wszystkimi Wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Njniejsza krajbwa deklaracjj wła3ciwóści uzyttiońycn' wyaana
zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia Ż0o4 l. o wyrobach budowianych, na wyłączirą odpowiebzialność
producenta.

W imieniu Producenta podpisał(a) .' Mirosław Promny _ Prezes zarządu

Miejsce i data wydania : Namysłow, 01.O9.2022 r.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowali

Dekla rowa ne właściwości
użytkowe

Uwagi
3)

(|asa wytrzymałości betonu na ściskanie : c20/25
Klasa konsystencii S3

Klasa eksoozvci XO, XC1,
Klasa zawartości chlork w : cL 0,4

Stqpien napowietrzenia mieszanki betonowej ś 2,O o/o

D -"* [mml 16
Nasiąkliwość betonu NPD

Stopien mrozoodpornośc wq PN -8-06265 :2022-OB: NPD
Stopieri wod gp rzepu szcza I nosc wq PN -8-06265 :2022-08 : NPD

Frezes

Fl RMA BU DOWLANO_TRĄN$POx r uVv

SOBUDSp.zoo
ul. Stanisława Leszczy skieqo 4l29

50-078 Wrocław
REGoN a22I56328, NlP B971'7CIł ! 

''
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Jednostka certyfikująca : Technicat and Test Institute for Construction Prague, soE.

wyroby akredytowanaJed nostka certyfikująca
AC 207.

Numer akredytacji jednostki certyfikującej :

przez PCA, Nr

Nr certyfikatu zKP : KRAJoWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKŁADoWEJ KONTRoLI
PRODUKCJI Nr 207-UWB-070055540 'ł

PN-EN 206+A2:2021-08; pN-B-06265 :2OZZ-OB;
Mieszanka betonowa - beton towarowy 

'daś'konsystencja 53.
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : : Mieszanka betonowa -proJektowafiY, o strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania
ogolnym, mieszkaniowym i drogowym wg piojektu technicznego.

beton zwykły
w budownictwie

zasadniczecharakterystykiwyrobubudowlane9o

oraz Deklarowane właściwości uzytkowe
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie

Klasa konsystencji
Klasa ekspozycji

Klasa zawartosci chlork w
Stopieri napowietrzenia mieszanki betonowej

D .u" [mm]
Nasiąkliwośc betonu

Stopieri mrozoodporności wg PN_8-06265 :2O22-OB
en wodoprzępuszczalności wg PN-8-062 65:2O22-OB

c20/25
S3

XO, XC1,
cL 0,4

< 2,0 o/o

16
< 5o/o

F100
W4

Partia - data produkcji :

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : BT-CZO/2s- SOBUD

SOBUD $p. z b.o
ul' Stanisława Leszczy skiego 4 l29

50-078 Wrocław
REGON 022156328, NIP 89717q01:l'5



KRAJoWA DEKLARACJA WŁAścIwoścI użyrKowYcH Nr: BT-c25/3o W8-soBUD
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy C25l30 WB - SOBUD
2' oznaczenie typu Wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy Wytrzymałości na
ściskanie c25l3o, konsystencja s3.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa - beton zwykły projektowany, o
strukturze zwańej, do zagęszczania, do zastosowania W budownictwie ogólnym, mieszkaniowym idrogowym
w9 projektu tech n icznego.

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

Firma Budowlano-Transportowa so BUD Sp' z o.o. ul' staromiejska tg/2r,46-700 Namysłów

5' NaZWa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy,
6' Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałoścj Właściwości użytkowych : system nr 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 206+42:2o21-o8 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność; PN_B-06265:2o22_o8 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2o21-o8;

7a. Polska norma wyrobu :

NaZWa akredytowanej jednostki tertyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego la bo ratoriu m/la borato rióW i numer akredytacji : Technical and Test Institute for construction
Prague, soE _ Jednostka certyfikująca Wyroby akredytowana przez PcA, Nr Ac 2o7' KRAJoWY CERTYFIKAT
zGoDNoścI ZAKŁADoWEJ KoNTRoL] PRoDUKcJI Nr 2o7-UWB_o7oo5554o

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu2) : nie dotyczy.
B' Deklarowane właściwości uzytkowe :

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z Wszystkimi wymienionymi W pkt 8
dekIaroWanymi właściwościami użytkowymi' Niniejsza krajowa deklaracji właściw ści użytliowych' wydana
zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2oo4 r, o Wyrobach budowianych, na wyłączną odpowiedzialność
producenta.

W imieniu Producenta podpisał(a) '' Mirosław Promny - Prezes zarządu

Miejsce i data wydania : Namysłow, 01 .O9.2022 r.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowa

Dekla rowa ne właściwości
użytkowe

Uwagi
3)

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie : c25/30
Xlasa tonsvsterrcii S3

Klasa ekspozvcji : xo, xc1 , xcz,
Klasa zawartości chlorkow CL 0,4

Stopieri napor,r{ietrzenia mieszanki betonoweJ < 2,0 0/o

D 
'nu* 

[mml 16
Nasiąkliwość betonu < 5o/o

Stopier1 mrqąoodporności wg PN-B- oazoŚ:.zwz-os F100
Stopieri wodoprzepuszczalności wg PN-B- O6i265:'2a22ĄB : WB

Prezes



$
FIRMA BUDOWLANO.TRANSPO

uL. LESZCZYNSKTEGO 4/ Zg
5o_o78 WRocŁAW

Jednostka certyfikująca : Technicat and Test Institute for Construction Prague' soE.
Numer akredytacji jednostki certyfikującej : Jednostka

przez PCA, Nr AC 207 
"

certyfikująca wyroby a kredytowa na

CERTYFIKAT ZGoDNOSCI ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI
Nr 207-UWB- 070055540

Nr certyfikatu ZKp : KRAJOWy
PRODUKCJI

PN-EN 206+A2:2021-08; pN-B-06265:ZOZZ-OB;
Mieszanka betonowa - beton towa

konsystencja 53,
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : : Mieszanka betonowa -proJektowafiY, o strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania
ogolflyffi, mieszkaniowym i drogowym wg projektu technicznego,

beton zwykły
w budownictwie

Zasadnicze cha ra kterystyki wyrobu budow

oraz Deklarowane właściwości uzytkowe

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : BT-C25/ 30 W8-SOBUD

Stopieri
Stopien wodo

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie :
Klasa konsystencji :

Klasa ekspozycji :

Klasa zawartości chlork w :

Stopie napowietrzenia mieszanki betonowej :

mrozoodporności wg

D ru" [mm]
Nasiąkliwość betonu :

PN-8-06265:2022-08 :

PN-8-06265:2022-08 :
rzepu Szcza l ności

Partia * data produkcji :

czs/30
S3

x0, xc1, xcz,
cL 0,4

< 2,0 o/o

16
Ś 5olo
F100
WB

Prezes

R MA B U DOWLANO-TRANSPORTOWA

SOBUDSp.zoo
ul. Stanisława Leszczynskiego 4/29

50_078 V/rocłav';



KRAJoWA DEKLARACJA wŁAścIWoścI UżYTKoWYGH Nr : BT-G30/37-SoBUD.
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy C3O/37 - SOBUD
2' oznaczenie typu Wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy Wytrzymałości na
ściskanie c30/37, konsystencja s3.
3' Zamierzone zastosowanje lub zastosowania : M|eszanka betonowa - beton zwykły projektowany' o
strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania W budownictwie ogólnym. mieszkaniowym idrogowym
wg projektu tech n icznego.

4. Nazwa i adres sledziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów :

Firma Budowlano_Transportowa soBUD sp. z o'o' ul' staromiejska !g/2r,46-700 Namysłów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy'
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : system nr 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna : PN-EN 206+A2:2o21-o8: Beton' Wymagania, właściwości, produkcja i

zgodność; PN-8-06265:2022-oB Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2o21-o8;

7a. Polska norma wyrobu :

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej' numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego la bo ratoriu m/la borato rióW i numer akredytacji : Technical and Test Institute for construction
Prague, soE _ Jednostka certyfikująca Wyroby akredytow ana przez PcA, Nr Ac 2o7. KRAJoWY CERTYFIKAT
ZGoDNoścI ZAKŁADoWEJ KoNTRoLJ PRoDUKcJI Nr 2o7_UWB-o7oo5554o

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i

B. Deklarowane właściwości użytkowe :

: nie dotyczy.

numer certyfikatu2) : nie dotyczy.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu@
zamierzonsge 4astosowania lub zastosowa

Deklarowa ne właściwości
użytkowe

Uwagi
3)

Klęqą wytrzymałości betonu na ściskanie : c3o/37
Klasa konsystencji S3

Klasa ekspozvcii x0, xc1 , xcz, xc3,
Klasa zawartości chlork w : CL 0,4

Stopieri napowietrzenia mieszanfi Oetonowei < 2,0 o/o

D -"' [mml 16
Nasiąkliwość betonu Ś 5o/o

--_ 
Stopieil_-lnrozoodpornosc i wg PN-B-06265:2022-08 : F150

5Ioplen Wooop rze puszczal n ośc ws PN-8*06265:2022-08 W6

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z wszystkimi Wymienjonymi W pkt 8deklarowanymi WłaściWościami użytkowymi. Niniejsza krajoria deklaracj" *łiEii* sli 
"zvi[owycn 

wyoanazostaje z9odnie z Ustawąz dnia 16 kwietnia 2oo4 r' o wyiobach budowianych, na wyłąc'i.'ą oJpowiedzialnośćproducenta.

W imieniu Producenta iodpisał(a) i Mirosław Promny - Prezes Zarządu

MA B U DOWLANO-TRAN SPORTOW\

SOBUDSp zoo.
ul. Stanisława Leszczynskiego 4/29

50-078 Wrocław

Miejsce i data wydania : Namysłow, 01 .O9.2022 r,

REGONT 022156328, NtP 8971 79011s



FIRMA BUDOWLANO.TRANSPORTOWA,,SOBUD" SP. Z O.O.
UL. LEszczYŃsKIEGo 4/ 29

5o_o78 WRocŁAW

19

Jednostkacertyfikująca:TechnicalandTestInstituteforConstru.-
Numer akredytacjijednostki certyfikującej : Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana

przez PCA, N r AC 207 .

Nr certyfikatu zKP : KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z^KŁ^DoWEJ KoNTROLI
PRODUKCJI Nr 207-UWB-070055540.

PN-EN 206 +A2:2A21-08; PN - B-06 265:2022-08;
MieszankabetonoWa.betontowarowyklasywytrzymałościniśw

konsystencja 53.
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : : Mieszanka betonowa - beton zwykły
projektowaflY, o strukturze zwartej, do zagęszczania, do zastosowania w budownictwie
ogolfiyffi, mieszkaniowym i drogowym wg projektu technicznego.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowai
ofaz Deklarowane właściwości użytkowe

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie :
Klasa konsystencji :

Klasa ekspozycji :

Klasa zawartości chlorkow :

Stopieri napowietrzenia mieszanki betonowej :

D 
'u* [mm]

Nasiąkliwość betonu :

Stopieri mrozoodporności wg PN-8-06265 :2o22-OB :

Stopieri wodoprzepuszczalności wg PN_8-06265 :2O22-OB :

XO,

c30/37
S3

xc1, xcz, xc3,
cL 0,4

< 2,0 o/o

16
Ś 5o/o

F150
W6

Partia - data produkcji

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych BT-C3O/37-SOBUD

'I'U 
UuVVLAFło-y'RAN s Po RToWA

S0EUDSp.zoo.
ul, Stanisława Leszczytis kiego 4129

50-078 Wrocław
REGCIN 022156328, NiP 8971790115



KRAJoWA DEKLARAGJA WŁAścIWośct UżYTKoWYCH Nr 3 BT-c35/45-soBUD.
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego : Beton towarowy C35/45 _ SOBUD.
2' oznaczenie typu wyrobu budowlanego : Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy Wytrzymałości na
ściskanie c35/45, konsystencja s3'
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Mieszanka betonowa - beton zwykły projektowany. o
strukturze zwartej, do Zagęszczania/ do zastosowania w budownictwie ogólnym. miesukaniowym idrogowym
wg projektu tech n icznego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraŻ miejsce produkcji WyrobóW :

Firma Budowlano-Transpońowa soBUD Sp' z o.o' ul. staromiejska 79/27,46-100 NamysłóW

5' Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony : nie dotyczy.
6' Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściWości uŹytkowych : system nr 2+
7' Krajowa specyfikacja techniczna : PN_EN 206+A2:2o21-o8 Beton. Wymagania. Właściwości. produkcja i

zgodność; PN-B-06265:2o22-o8 Krajowe uzupełnien|e PN-EN 206+A2:2o21_o8

7a. Polska norma wyrobu : 
-

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratoriu m/laboratorióW i numer akredytacji : Technical and Test Institute for construction
Prague, soE _ Jednostka certyfikująca Wyroby akredytowana przez PcA, Nr Ac 2o7. KRAJoWY CERTYFIKAT
ZGoDNoścI ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDUKCJI Nr 2o7_UWB-o7oo5554o.

7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej/ numer akredytacji i numer ceńyfikatu2) : nie dotyczy.
8' Deklarowane Właściwości użytkowe :

zasad n icze cha rakterystyki wyrobu@
zamis!'zonego zastosowania tub zastosowali

Dekla rowa ne właściwości
użytkowe

Uwagi
3)

Klasa wytrzyn"Lałości betonu na śćisranie : c35/45
Klaca lznncrrctanr-ii s3

Klasa eksoozvc'ii x0, xc1, xcz, xc3, xc4, xD3,
Klasa zawartości chlork w : cL 0,4

Stopien napowietrzenia mieszant<i betonowe,i < 2,0 o/o

D n-.u* [mm] : 16
NasiąkliWośc betonu < 5o/o

_ stoplen mrozoodpornoŚci wg PN-8-06265:2022-OB :

Sto p i g!_ylgdo p rze pu szcza l n ości wg
F150
WB

9'. Właściwości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z wszystkimi Wymienionymi W pkt 8deklarowanymi WłaściWościami u-zytkowymi. tllnlejsza łra;b a deklaracji *uEii*,is.i 
"ivi["wyctl 

wydanazostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2oo4 r. o wyiobach ouoowianycn, na wyiącihi odpowieozialnoseprodu centa.

W imleniu Producenta podpisał(a) : Mirosław Promny - Prezes zarządu

Miejsce i data wydania : Namysł w, o1.09.2022 r.

ill. 5tanisława Leszczynskieiic
50-078 Wrocłav;

RIGON 02Ż15632a. Nlp ]:l'l ;

Prezes Za

$OBUDSp zoo
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Jednostka certyfikująca : Technical and Test Institute for Construction Prague' soE.

wyroby akredytowanaJed nostka certyfikująca
AC 2A7,

Numer akredytacji jednostki certyfikującej :

przez PCA, Nr

Nr certyfikatu zKP : KRAJoWY CERryFIKAT ZGoDNoScI Z^KŁADoWEJ KoNTRoLI
PRODUKCJI N r 207 -UW8-070055540.

PN-EN 206+AZ:2021-08; pN-B-06265 ZOZZ-OB;
Mieszanka betonowa - beton towarowy klasy

konsystencja 53.
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : : Mieszanka betonowa -projektowany/ o strukturze zwartej , do zagęSzczania, do zastosowania
ogolfiyffi, mieszkaniowym i drogowym wg projektu technicznego.

beton zwykły
w budownictwie

Zasadniczecharakterystykiwyrobubudowlanegodlazam
oraz Deklarowane właściwości uzytkowe

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie
Klasa konsystencji

Klasa ekspozycji
Klasa zawartości chlork w

Stopieri napowietrzenia mieszanki betonowej
D 'u" [mm]

Nasiąkliwość betonu :

Stopieri mrozoodporności wg PN-8-06265 :2O22-oB :

Stopieri wodoprzepuszczalności wg PN-8-062 65:2O22-OB :

c35/45
S3

xcz, xc3,
cL 0,4

< 2,0 o/o

16
< 5o/o

F150
WB

xc4, xD3,x0, xc1,

Partia - data produkcji :

Numer krajowej deklaracji właściwości uzytkowych : BT-C3s/45-SOBUD

SCBTE)Sp zoo.
5tanisłavy Leszczynski eEo 4129

50:078 Wrocław
REG{iN 0221.563?8, NIP 897:!"7901 1'l


