
Dekla racja wtaściwości uzytkowych
Nr DNJ 091L2-4

L. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GRYS 8-15 mm

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

3. Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych

r(RoszcEo sf
35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 15

Zakład Eksp|oatacji Kruszywa BoRoWtEc
Rud ka, 33.L22 Wierzchosławice

woj. małopolskie

4. Uprawniony przedstawiciel: ,
Nie dotyczy

5. System(-y)ocenyiweryfikacjistałościwłaściwościużytkowych;
System 2+

6.a Norma zharmonizowana:
PN-E N 12620 +ALzZOLO-,,Kru szywa do beto nu"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
oddzial Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Jednostka Notyfikowana Unii Europeiskiej - Nr 1487

7. Dek|arowanewłaściwościużytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
Wtaściwości
użvtkowe

Zharmonizowana
specvfi kacia techniczna

WVmiar kruszywa, (d/D) 8/15 mm

PN-EN 12620+A1:2010

Uziarn ienie:
Kategoria Gc85l2O

obecność za nieczyszczeń :
Zawartość pyłów f r .

Gęstość ziarn, (p") 2,66Mclm
NasiqkIiwość, (WA,o) <4%
Ksztatt kruszywa grubego

Wskaźnik ksztattu
Wskaźnik płaskości

Slzo
Flzo

odporność na rozdrabnianie LAss
Mrozoodporność F1

odporność na ścieranie, Mnr MDE NR
odoorność na ooIerowanie. PSV PSVNR

Zawartość:
Chlork i
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Siarka

<o,oloń
ASrrrn

Spełnia wart. graniczne

Składniki kruszyw, które zmieniajq szybkość
wiazania i  twardnienia betonu

Spełnia wart. graniczne

Stałość objętości - skurcz przy wysychaniu Spełnia wart. graniczne
Reaktywność aI kaIiczno-krzemionkowa, (stopień) 0
Substancje niebezpieczne Poniżej wartości progowych



odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie doĘczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sq zgodne z zestawem dek|arowanych właściwości użytkowych.Niniejsza dek|aracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 3O5/2OLL na wyłęcznlodpowiedziaIność producenta okreś|onego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Artur Książek - Pe|nomocnik Ęrektora ds.

( imię i

ri: "{in
Rzeszów, 3L.L2.20L4

(miejsce i data wydania)

systemu Zarządzania

u Zarządzania
i JakoŚci

Ksiqźek

Sporządzono stosownie do wymagań zawartych w zat. ||| Rozporząd'enia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3O5/2OI7z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającegoznarmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budow|anych i uchy|ające dyrektywę Rady 89/1o6/EWG.
S t r ona2 /2  DNJ09 /124  
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