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Informacje dodatkowe w zakresie zabudowy i substancji niebezpiecznych 
 

1. Identyfikacja zagrożeń - wyrób nie powoduje zagrożeń 

- wyrób jest nie palny 

- wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych 
2. Substancje niebezpieczne - wyrób nie zawiera substancji chemicznych wymienionych  

w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006 
3. Składowanie i transport Wyroby dostarczone do klienta w jednostkach ładunkowych 

opinanych folią lub paskami. 

Wyroby w czasie przeładunku i transportu muszą być 

bezwzględnie zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Transportować jedynie pojazdami przystosowanymi do tego 

celu. 

Wyroby należy składować na równej stabilnej powierzchni  

w stosy nie przekraczające 3.5 m. 

Płyty drogowe należy składować zgodnie z instrukcją 

producenta 
4. Odpady W związku ze stosowaniem wyrobów może dojść do powstania 

następujących rodzajów odpadów: 

Opakowania o kodzie 15 01 02 i 15 01 03, odpad stały 

uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 01. 

Odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu 

nie są niebezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla 

użytkownika. 

Odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie 

stanowią także zagrożenia dla środowiska. 
5. Informacje dotyczące 
zabudowy (obsługi) 

Firma Jadar Sp. z o.o nie odpowiada za ewentualne 

uszkodzenia towaru, które powstały na skutek zabudowy 

niedojrzałego wyrobu tj. przed upływem 28dni od jego 

produkcji widocznej na etykiecie produktu umieszczonej na 

palecie handlowej wyrobu. Wyrób osiąga swoje deklarowane 

właściwości po 28 dniach od jego produkcji, po tym czasie 

zaleca się też dopiero jego zabudowę.  

Wyrób zabudować zgodnie z przeznaczeniem. 

Podbudowę wykonać zgodnie z uwzględnieniem rodzaju 

gruntu, sposobu odwodnienia i eksploatacji. 

Grubość spoiny (fug) pomiędzy układanymi elementami 

wynosić powinna minimum 3 mm bądź więcej, jeżeli jest to 

zapisane w instrukcji zabudowy lub karcie wyrobu. 
 


