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1. NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

Piasek zwykly 0-2 mm
2, zamje(zone zastosowanie lub zastosowania:

Prrytotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drót i innych obiektów budowlanych

3. Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Uslut Geolo8icznych

l(R(§zGEo s6
35-959 Rzeszów, ul, M. Reia 16

zakład Eksploatacji KrusryWa JAWoRzE GÓRNE
39-223 strze8ocice
woi. podkarpackie

5.

6.a

Uprawniony przedstaWiciel:

Nie dotycry
systemCy) oceny i Weryfikacji stałości Właściwości użytkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfi kowane:
lnstytut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr iednostki notyfikowanej - 1487

odpowiednia dokułnentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotycry
WłaściWości użytkowe określone8o powyżej Wyrobu są z8odne z zestaWem deklarowanych Wlaściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja Wlaściwości użytkowych Wydana zostaje żgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na Wytączną odpowiedzialność producenta określonego poWyżej.

W imieniu producenta podpisat Artur Ksiąźek- Pełnomocnik Dyrektord ds. zintegroWanego systemu Zarządzan!a

Zarządzania
Rzeszów, 03.01.2020 r,

Deklarowane właściwości
zasadnicze charakterystyki WłaściWości uźytkowe

Kształt, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt kruszywa grubego

Gestość ziarn, (p")

ol2
GF 85
NPD

2_65tło_o5l Mp/m3

obecność zanieczyszczeń
zawartość muszli W kruszywie 8rubym
PVłv

NPD
f.

odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD

Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
odporność nó ścieranie kruszywa grubego

odporność na polerowanie
Odporność na ścieranie powierzchniowe

odporność na ścieranie abrazvine przez oponv z kolcami

NPD
NPD
NPD
NPD

skład/zawartość
składniki kruszyWa grubego z recyklingu
Chlorki
siarczany rozpuszczalne w kwasie
siarka całkowita
zawartość siarczanóW rozpusżczalnych w wodzie w kruszywach z recyklingu
Składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
WpłW na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklin8u)
ZaWartość Węglanu w kruszywach drobnych do Warstwy ścieraInej naWierzchni betonowych

NPD
<0,ot%

A5o,z

spelnia Wańości graniczne
NPD

spełnie Wartoś€i graniczne
NPD
NPD

stałość objętości
stałość objętości - skurcz prży Wysychaniu
5kładniki, które wołvwaja na stałość obietości żuż|a wielkopiecowego chłodzonego powietrzem

NPD
NPD

Nasiąkliwość
Gestość ziarn i nasiąkliwość o,7lźo,2l %
substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
UWalniane metale ciężkie
Uwalniane wętlowodory poliaromatyczne
uwalniane inne substancie niebezDieczne

fln§śL,2,12ńśzJ'o
As<o,5; cd<o,1; cr<o,2; cu<o,1; Ni<ą1; Pb<o,s; zn<o,!; 8a<o,5

NPD
NPD

Truałość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodoorność kruszvwa srubego NPD
Tmalość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa stopień 0

/miejsce i data/

troli Jakości


