
Dekla racja wtaściwości uzytkowych
Nr DNJ O7al28-4

l . Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GRYS 2-8 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych (z wylączeniem

stosowania w warstwach nawierzchniowych)

3. Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji KruszYwa i Usług Geologicznych

I(ROSZGEO Sfi
35-959 Rzeszów, u|. M. Reja 16

Zakład Eksp|oatacji Kruszywa BoBRoWN!Kl

, 33.131ŁęgTarnowski
woi. małopo|skie

4. Uprawniony przedstawiciel;
Nie dotyczy

5. System(-y)ocenyiweryfikacjistatościwtaściwościużytkowych:
SYstem 2+

6.a Norma zharmonizowana:
PN-EN 12620 +AL:.ZOLO-,,Kruszywd do betonu"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
lnstytut Ceramiki i Materiałów Budow|anych
oddzia| Szkła i Materiałów Budow|anych w Krakowie
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej - Nr 1487

7. Dek|arowanewtaściwościużytkowe:

Zasad nicze cha rakterystyki
Właściwości
użvtkowe

Zharmonizowana
specvfikacia techniczna

Wvmiar kruszywa, (d/D) 2l8mm

PN-EN 12620+A1:2010

Uziarn ienie:
Katesoria Gc 8sl20

obecność za nieczyszczeń :
Zawartość pyłów f r .

Gęstość ziarn, (p.) 2.67 Ms,lm'
Nasiak|iwość, (WA'o) <2%o

Ksztatt kruszywa gru bego
Wskaźnik ksztattu
Wskaźnik otaskości

Slło
Flzo

odporność na rozdrabnianie LAas

Mrozoodoorność Fr

Zawartość:
Chlork i
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Siarka

<o,olo/o
AS'rn

Spelnia wart. graniczne

Składniki kruszyw, które zmieniajq szybkość
wiqzania i twardnienia betonu

Spełnia wart. graniczne

Stałość objętości - skurcz przy wysychaniu Spełnia wart. graniczne

Rea ktywność aI kaliczno-krzemionkowa, (stopień) 0
Substancje niebezpieczne Poniżej wartości progowych



Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy
Właściwości użwkowe okreś|onego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem dek|arowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza dek|aracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną
odpowiedziaIność producenta okreś|onego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Artur Książek - Pełnomocnik Ęrektora ds. Systemu Zarządzania

( imię
ik i-ry

Rzeszów, 3L'L2.20L4
ds.

(miejsce i data wydania)

Sponądzono stosownie do wymagań zawartych w zat. ||| Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr3osl2ol7 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budow|anych i uchy|ające dyrekĘwę Rady 89/106/EWG.
Strona2/2 DNJ 07al28-4


