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2. Przeznaczenie wyrobów 

Wprowadzane do obrotu brukowe wyroby budowlane z kamienia naturalnego są produkowane w oparciu o obowiązujące normy 
zharmonizowane: 
• PN-EN 1341 "Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań" 
• PN-EN 1342 "Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań" 
• PN-EN 1343 "Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań" 
Wyroby te są przeznaczone do montażu metodami brukarskimi na ulicach, chodnikach, placach, skwerach itp. w zakresie wskazanym w 
wyżej wymienionych normach. Wyrób budowlany stosuje się dla użytku pieszego i/lub kołowego. 

 
3. Zasady transportu, pakowania, magazynowania 

3.1. W zależności od towaru i ustaleń z klientem jest on transportowany luzem, na paletach lub w workach Big-Bag. 
3.2. Magazynowanie winno odbywać się na utwardzonej i odwodnionej powierzchni. 
3.3. Należy odseparować wyrób od barwiących elementów, na przykład wilgotnych listewek, metalowych narzędzi, farb, olejów itp. 
3.4. Do transportu należy używać wyłącznie środków do tego przeznaczonych. 
3.5. W przypadku zauważenia przerwania opakowania należy bezzwłocznie zabezpieczyć wyrób. 
3.6. Nie wolno sztaplować palet i worków Big-Bag. 

 
4. Montaż 

4.1. Montażu mogą dokonywać osoby specjalnie do tego przygotowane i posiadające doświadczenie w pracy z wyrobami z kamienia 
naturalnego. 

4.2. Montaż może być wykonywany jedynie na podstawie projektu budowlanego, który uwzględnia przeznaczenie obiektu 
budowlanego, jego estetykę, spodziewane obciążenie, warunki geologiczne, geotechniczne i inżynierskie. 

4.3. Do montażu należy używać materiałów prawidłowo wprowadzonych do obrotu, posiadających odpowiednie dokumenty 
jakościowe przewidziane Ustawą o Wyrobach Budowlanych. 

4.4. Przed wbudowaniem wyrobu należy sprawdzić jego właściwości geometryczne, estetyczne i skontrolować go pod kątem 
obecności ubytków, obić i pęknięć. Sprzedawca wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za widoczne w trakcie montażu wady 
materiału, który został wbudowany. 

4.5. Zabrania się układać wyroby brukowe bezspoinowo. 
4.6. Fugowanie należy przeprowadzić przed obciążeniem nawierzchni. Wytrzymałość na ściskanie fugi powinna być niższa, niż 

wyrobu kamiennego. Do fugowania należy używać odkształcalnych i elastycznych zapraw. Należy przestrzegać zaleceń 
producenta fugi. Dopuszcza się fugowanie fugami luźnymi. 

4.7. Należy przestrzegać rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, które winny być zgodne z dylatacjami w innych warstwach 
konstrukcji. 

4.8. Za dobór materiału i wymiaru wyrobu budowlanego do konkretnego zadania odpowiada Kupujący po analizie otrzymanych 
właściwości wyrobu. 

 
UWAGA 
Sprzedawca nie odpowiada za wady będące następstwem nieprawidłowego projektu i/lub montażu. 
Sprzedawca nie odpowiada za wady będące następstwem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. 

 
5. Konserwacja 

5.1. Wyroby z granitów są wyrobami odpornymi na warunki atmosferyczne i działania soli stosowanej przy utrzymaniu zimowym 
nawierzchni. 

5.2. Nie istnieją przeciwwskazania dla czyszczenia mechanicznego. 
5.3. Do czyszczenia używać środków przeznaczonych dla kamienia naturalnego, przy czym przed stosowaniem nowego środka 

należy przetestować jego działanie w miejscu niewidocznym. 
5.4. Do odśnieżania używać mioteł i pac zakończonych miękkimi nakładkami. 
5.5. Wszelkie ubytki fug należy bezzwłocznie uzupełniać. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia elementów kamiennych. 
5.6. Nie wolno przeciążać nawierzchni kamiennej ponad zaprojektowaną wartość. 
5.7. W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia zaleca się impregnację materiału środkami do tego celu przeznaczonymi. 

 
6. Uwagi końcowe 

6.1. W miejscach o dużym stężeniu tlenków siarki w powietrzu występuje ryzyko wystąpienia rdzawych plam na kamieniu. Dostawca 
wyrobu nie jest odpowiedzialny za ich wystąpienie, nie mogą więc być one przedmiotem reklamacji. 

6.2. Wszelkie wyroby są wprowadzane do obrotu zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych. 
6.3. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku działania siły wyższej (klęska żywiołowa). 
6.4. Dostarczane wyroby są wykonywane z materiałów naturalnych, w związku z tym mogą pojawiać się na nich zmiany w postaci 

myszek, żyłek, różnic kolorystycznych, różnic w uziarnieniu itp. 


