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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

nr. EA/1/2017 
 
 
 
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
Elementy odblaskowe punktowe, aktywne, do poziomego oznakowania dróg 
 
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Pługoodporny aktywny punktowy element odblaskowy z grupy ŚNIEŻKA: S-3 LED, S-4 
MAX, S-4 KABEL  
 
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Pługoodporne aktywne punktowe elementy odblaskowe z grupy Śnieżka są         
przeznaczone do wykonywania poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i         
innych nawierzchni z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowego.          
Pługoodporne aktywne punktowe elementy odblaskowe z grupy Śnieżka służą do          
wykonywania trwałych poziomych oznakowań dróg w miejscach o zwiększonym         
natężeniu ruchu pojazdów, szczególnie tam gdzie są stosowane przy utrzymaniu          
zimowym pługi z lemieszem stalowym. Stosuje się je również w miejscach, gdzie            
poziome oznakowanie dróg ulega szybkiemu zużyciu (łuki poziome o małym kącie,           
skrzyżowania dróg, pasy włączania i wyłączania, zmiana organizacji ruchu). Szczególnie          
znajduje zastosowanie na rondach kompaktowych stosuje się również do oznakowania          
ostrych zakrętów, na liniach osiowych, segregacyjnych i krawędziowych oraz na          
powierzchniach wyłączonych z ruchu, przejścia dla pieszych i przejazdów rowerowych. 
 
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.  
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1/103, 10-457, Olsztyn  
 
Produkowany w zakładzie produkcyjnym  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.  
ul. Długa 1, 19-330 Stare Juchy 

dawniej: 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.  
ul. Ogrodowa 2, 19-330 Stare Juchy 
 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie 
dotyczy 
 
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1 
Siedziba Zarządu Oddział w Starych Juchach (Zakład produkcyjny) 
Ul. Wyszyńskiego 1/103 ul. Ogrodowa 2  
10-457 Olsztyn 19-330 Stare Juchy PUP Euroasfalt sp. z o.o. 
Tel. 89 527 27 75 Tel. 87 619 93 74 NIP: 739-020 65 51 
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7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu:-  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu 
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -  
 
7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna IBDiM, Nr. AT/2016-02-3306  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, AC 052, Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych 
nr. 052-UWB-019 
 
8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Lp. Właściwość Jednostki Wymagania Metoda badań według 

1 2 3 4 5 

1 Wymiary mm 
wg rysunku 1, 

2 i 3 
±1 mm 

Pomiar przymiarem i suwmiarką 

2 
Wytrzymałość na ściskanie osłony 
żeliwnej przy obciążeniu 60 kN w 
temp.: 25 °C, +25 °C, +60 °C  

kN ≥ 60,0 
Warunki techniczne - poziome 

oznakowanie dróg POD 97, (Wydanie 
III rozszerzone), IBDiM, 1997 

3 Rodzaj żeliwa - 
żeliwo szare 

typu 
ENGJL150 

wg specyfikacji producenta 

4 

Minimalne i maksymalne 
natężenia światła (światłość), dla 
kąta poziomego V od -7° do +7°, 
kąta pionowego od 0° do 7°: 
- barwa biała 
- barwa żółta 
- barwa czerwona 

mcd 

 
 
 
 

wartość 
deklarowana 

prEN 1463-3:2015 

5 
Barwa emitowanego światła 
(współrzędne chromatyczności x, 
y) 

- 
według pola 

barw PN-EN 1463-1:2009 

6 Częstotliwość emitowanego 
światła 

Hz ≥ 100 prEN-1463-3:2015 

7 Częstotliwość pulsowania Hz ≤ 3 prEN-1463-3:2015 

8 Średnica diody mm 5 ± 0,3 wg specyfikacja producenta 

9 Światłość diody dla natężenia 
prądu 1mA 

mcd od 2000 do 
8000 

wg specyfikacja producenta 
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10 

Czas ładowania baterii przy 
pełnym słońcu (przy 
promieniowaniu słonecznym 1000 
W/m2) 

godzina ≤ 1 wg specyfikacja producenta 

11 Czas świecenia (dla max ilości 
diód) 

godzina ≥ 30 wg specyfikacja producenta 

12 
Parametry kondensatora:  
- pojemność znamionowa,  
- napięcie znamionowe.  

F 
V 

100 
2,8 wg specyfikacja producenta 

13 

 Parametry ogniwa 
fotowoltaicznego (słonecznego):  
- moc maksymalna,  
- prąd (dla punktu mocy 
maksymalnej),  
- napięcie (dla punktu mocy 
maksymalnej).  

mW 
 

mA 
 

V 

300 
 

100 
 

3 

wg specyfikacja producenta 

14 Szczelność - IP 68 wg specyfikacja producenta 

15 

Trwałość: 
- ocena wstępna; ilość 
pozostałych PEO 
- widoczność w nocy 

 
klasa 

 
klasa 

 
co najmniej SI0 

 
co najmniej RI2 

PN-EN 1463-2:2003 –  
prEN 1463-3:2015 

 
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi           
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości          
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach              
budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 
W imieniu producenta podpisał(a): 

 
Jan Antonowicz, Prezes 
(imię i nazwisko oraz stanowisko) 
 
 
 
 
Stare Juchy, 08.04.2019 
(miejsce i data wydania)  
 

 
                            (podpis) 
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