
DekIa racja właściwości użytkowych
Nr DNJ L5.lz8-t

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GRYS 8-16 mm

Numer typu, partii Iub serii lub jakiko|wiek inny e|ement umoż|iWiający identwkację wyrobu budow|anego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust.4:
Wyfób idenqńikowany na podstawi€ daty wydania umieszczonej na dokumentach hand|owYch

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie Iub zastosowania wyrobu budow|anego zgodnie z mającq
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacjq techniczną:
Przygotowanie betonu do zastosowania w budYnkach, do dró8 i innYch obiektóW budow|anych (z wyłączeniem
stosowania w warstwach nawierzchniowych)

Nazwa, zastrzeżona nazwa hand|owa Iub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z ań. 11 ust. 5:

Pnedsiębiorstwo P.odukcj| Krus2ywa i Usług Geo|ogicznych
rqoszaEo sf

35.959 Rzeszów, u|. M' Reja 16

zakład Eksp|oatacii Kruszywa BoBRoWNlK|
33.131 Łęg Tarnowski

woi. malopolskie

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawicie|a, którego pełnomocnictwo
obejmuje zadania okreś|one w art. 12 ust.2:
Nie dotyczy

system Iub systemy oceny l Weryfikacji stałości Właściwości użwkowych wyrobu budoW|anego okreś|one
W załqczniku V:
System 4

W przypadku dek|aracji właściwości użytkowych dotyczącej Wyrobu budoW|anego ob.iętego normą zharmonizowaną:
PN-EN 12620+A1:20LO - ,Kruszywa do betonu"

Dek|aracia wlaściwości użytkowych zasadnicrych charakterYstyk wYrobu budow|anego, dokonywana iest przez
producenta w wyniku usta|enia typu wyrobu na podstawie badań typu, ob|iczeń, tabe|arycznych wańości |ub
opisowej dokumentacji wyrobu oraz na podstawie zakładowej kontroli produkc|i.

(nozwo i nume r identylikocyjny jednostki notyfikowonej, jeśli dotyczy)
Nie dotyczy
przeprowadzit(-al-o)

W system|e . bpis zodoń strohy trzeciej' określonych w zołączniku v)
i wydał(-al-o) -
(ce|tyfikot stotości włościwości użytko',/ych, ceftylikot zgodności 2oktodowej kontroli p|odukcji, sprawozdonia z bodoń/obliczeń - w zoleżności od

W przypadku dek|aracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budow|anego, d|a którego Wydana została
europejska ocena techniczna:
Nie dotycry

7 .



Dek|arowane właściwości użytkowe Wyrobu budow|anego:

10. WłaściWości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są z8odne z Maściwościami użwkowymi dek|arowanymi w pkt 9.

Niniejsza dek|aracja Wlaściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedziaIność producenta okreś|onego
w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Ańur Książek - Pelnomocnik Dyrektora ds. zint€8rowane8o systemu zarządzania

(nażwisko i stanowisko)

Rzeszów, 30.07'2014

(miejsce i data wydania)

sporrądzono stosownie do wyma8ań zawartych w zał. ||| Rozporządzenia Parlamentu Europejskie8o i Rady (UE) nr 305/2011 f dnia 9 marca 2011 r' ustanawiającego
żha rmonizowa ne wa.un ki wprowadzania do o brotu wyrobów budow|a nych i uchy|ające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zasadnicze charakterystyki
Właściwości
użYtkowe

zharmonizowana
specYfikacia techniczna

Wymiar kruszywa, (d/D) 8/16 mm

PN-EN 1262O1A1:2010

Uziarnienie:
Kategoria
Tolerancia

G.AOl20

obecność zanieczyszczeń:
zaWartość pv|ów

Gęstość ziarn, (p") 2,65 Ms/m3
NasiąkIiwość, (WA,a) <2%
Ksztatt kruszywa grubego

Wskaźnik ksztaftu
Wskaźnik płaskości

S|ło
Fl,o

odporność na rozdrabnianie LA.s
Mro2oodporność F1

zaWartość:
chlorki
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Siarka

<o,oL%
ASn*

spełnia wart. sraniczne
Składniki kruszyw, które zmieniają szybkość wiązania
itwardnienia betonu spełnia wart. graniczne

stałość objętości - skurcz przY WYsVchaniu Spelnia wart. graniczne
Reaktywność aIkaIicf no.krzemionkoWa, (stopień) 0

Substancje niebezpieczne Poniżej wartości progowych


