
informacje dotyczace norm

Prefabrykaty wyprodukowane przez Agrobud w trakcie produkcji i magazynowania poddawane są zaawansowanym 
procesom kontrolnym, które przeprowadza  laboratorium zakładowe. Wszystkie nasze wyroby objęte są systemem 
zakładowej kontroli produkcji i posiadają wymagane badania typu. Dla potwierdzenia zgodności wyrobów z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych ( które zostały opisane na bazie aktualnych norm, aprobat 
technicznych) dla poszczególnych wyrobów wydajemy dokument „Deklaracje Zgodności”. Wyroby po przejściu 
kontroli oznaczane są znakiem budowlanym bądź znakiem CE, co upoważnia do wprowadzenia do obrotu. Wszystkie 
materiały produkujemy zgodnie z normami europejskimi przyjętymi przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczone 
są jako normy PN-EN. Dla wyrobów, których nie można oceniać wg tych norm, jako dokument odniesienia stosujemy 
krajowe aprobaty techniczne. Wykaz norm i aprobat dla prefabrykatów Agrobud:

-dla betonowej kostki brukowej – norma PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. 
Wymagania i metody badań;
-dla krawężników, obrzeży – norma PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340/2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badań;
-płyty chodnikowe i ażurowe – norma PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. 
Wymagania i metody badań;
-dla elemętów małej architektury – norma PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elemęty małej architektury ulic 
i ogrodów.
-dla bloczków betonowych – norma PN-EN 771-3:2005 Elementy murowe z betonu kruszywowego.
-dla betonowych płyt Meba  i JombC– Aprobata Techniczna IBDiM
-dla pustaków stropowych – norma PN-B-19504 Prefabrykaty z Betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki.
-dla belek stropowych – norma PN-B-19503 Prefabrykaty z Betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Belki.

Agrobud Sp. zo.o. Przestrzega przepisów obowiązującego prawa a zwłaszcza:
1.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr. 92, poz.881).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie sposobu deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie systemów oceny zgodności, wymagania 
jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
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