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1. Niepowtarz.alny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 250-120-65 CP 25, U 
2. Numer typu partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany 

zgodnie z art. 11 ust.4: Nazwa wyrobu: CEGLA BUDOWLANA PELNA KL 25/U 
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 

zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Element murowy ceramiczny 250-120-65 o prostokątnym 
równoleglokiennym kształcie, przeznaczony do wznoszenia murów konstrukcyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych 
zabezpieczonych, slupów i konstrukcji kominowych. Stosowany w konstrukcjach murowych oraz kominowych 
z zastosowaniem zaprawy zwykłej cementowo - wapiennej. 

4. Nazwa zastrzeżona lub nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie 
z art. 11 ust. 5: CEGLA BUDOWLANA PELNA KL.25/U 

CEGMAX s.c. Dawid Lerche, Grzegorz Lerche, 
ul. Częstochowska 1, 46-312 Bodzanowice. 

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2. 
6. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 4 

USTALENIA TYPU WYROBU ZAKLADOWA KONTROLA PRODUKCJI 
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: Brak udziału stron trzecich w zastosowanym systemie 
8. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej: Akredytowane Laboratorium CERABUD Sp. z o.o. 

63-700 Krotoszyn ul. Przemysłowa 27. Sprawozdanie z badań typu NR 153/NL/19. 
9 . Deklarowane właściwości użvtkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Wymagania 

Wymiary: dl. I szer./ wys. 250xl20x 65 

Odchyłki Kategoria odchyłek wymiarów Tl 

wymiarowe Kategoria rozpiętości wymiarów Rl 

Udział drążeń -
Kształt i budowa/ I grupa konstrukcyjna PROSTOPADŁOŚCIAN 

Gęstość brutto 1747 kg/m3 Norma przedmiotowa: 
Wytrzymałość na Średnia ( .l. powierzchnia kładzenia) N/mm2 Powyżej 25 EN 771-1 : 2015+A1:2015 

ściskanie Znonnalizowana ( N/mm2) 25 

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia cieplny ).. =0,77W/(m*K) 

Wytrzymałość spoiny wartość ustalona N/mm 0,25 Wymagania dotyczące 

Odporność na zamrażanie i odmrażanie F2 elementów murowych -

Absorpcja zimnej wody 10,16% 
Cz. 1 Elementy murowe 

ceramiczne 
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S2 

Reakcja na ogień Euroklasa A I 

Stężenie naturalnych średnia NPD 
pierwiastków 

znormalizowana FI- <1,2 f2-<240 Bg/kg promieniotwórczych 

Współczynnik dyfuzji pary wodne 5/10 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt I 1 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

W imieniu producenta podpisał: 

mgr int. Dawid Lerche 
Technolog CEGMAX s.c. 
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Bodzanowice, dnia .. k./ .. U .. ~Q'..~.:., ....... . 
(miejsce i data wystawienia) 


