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HELUZ AKU 36,5 MK,

373 65 Dolní Bukovsko 295

13

Druckfestigkeit (Wytrzymałość na ściskanie)::
mittlere (średnia):
normierte (znormalizowana):

(Kat. I)
Abmessungen (Wymiary): 

senkrecht zur Lagerfläche (prostopadle do powierzchni podłoża):
senkrecht zur Lagerfläche (prostopadle do powierzchni podłoża):26,7

N/mm²
N/mm²

247 365 238Länge (długość) mm, Breite (szerokość): mm, Höhe (wysokość): mm;
Abmaßklasse und Maßspanne (kategoria tolerancji): T2 und (i) R2

Maßbeständigkeit / übliche Feuchtedehnung:
(Stabilność rozmiarów / odkształcenie): 
Verbundfestigkeit (Dociskanie): festgelegter Wert (wartość ustalona):

Gehalt an aktiven löslichen Salzen (Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych):

Brandverhalten (Reakcja na ogień):

Wasseraufnahme (Nasiąkliwość):

Wasserdämpfdiffusions-Koeffizient (Współczynnik oporu dyfuzyjnego):

Luftschalldämmung (Izolacyjność akustyczna):

Brutto-Trockenrohdichte (Ciężar objętościowy elementu):

Form und Ausbildung (Kształt i układ):

Wärmeleitfähigkeit (Przewodność cieplna) λ

Frostwiderstand (Mrozoodporność):

Gefährliche Substanzen (Substancje niebezpieczne):

Palette (rozmiar palety):Stück pro Palette (pakowanie na palecie):

NPD

0,15

NPD (S0)

nur für geschütztes Mauerwerk

N/mm²

5/10

58 (-2;-6)

940

NPD (F0)
nur für geschütztes Mauerwerk (Nie stosować na nie chroniony mur)

1020

Obraz przedstawiony jest wyłącznie informacyjny i może być nieznacznie zmieniony.
Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

Siehe beigefügte Zeichnung (zob. załączone zdjęcie) 

dB

kg/m³

Klasse A1 (klasa A1)

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

TSCHECHISCHE REPUBLIK

1020-CPR-060023868

Kategorie I, P, 247 x 365 x 238 mm
Mauerziegel für geschütztes tragendes und auch nichttragendes schalldämmendes Mauerwerk (Palony element murowany dla chronionych ścian nośnych i nienośnych akustycznych)

IČ: 46680004

Werk (Zakład) Libochovice

Ebenheit (Płaskość): NPD mm Planparallelität (równoległość płaszczyzny): NPD mm

10, dry, UNIT

EN 771-1:2011+A1:2015

Abmassklasse (kat. tolerancji): D2

15

Nie stosować na nie chroniony mur

0,297 W/mK Methode (Metoda): P4

Aktivität / aktywność 226  Ra < 120 Bq.kg-1

HELUZ AKU 36,5 MK

71361.10
Bestellnummer (Numer zamówienia): ITT LI-001/13 DoP 820

15
N/mm2

Kontrolle (Sprawdził):  ...........................................................
Beim Sägen mit bestimmten elektrischen Werkzeugen entsteht Staub, welcher eine Gesundheitsgefahr 
darstellen kann. Für Personen, welche das Sägen der Ziegelsteine durchführen, ist Verwendung der 
Schutzmaske der Klasse FFP 3 (laut EN 149) zu empfehlen.
Przy cięciu niektórymi elektronarzędziami powstaje pył, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Osobom, które tną elementy ceramiczne, zaleca się stosowanie maski ochronnej klasy FFP3 (według 


