
&elc§arae§a właśc§ułośei uźyt|towyc!t
Nr Dfl,,§.§ ei26-3

].. NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:
żwir 8-16 mm

2. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prłgotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budow|anych (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniowy€h)
3. Producent;

Przedsiębiorstwo Produkcji Krusrywa i Uslut Geologicznych
Knl§zGEo §6

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

zaklad Eksploatacii Kruszywa JAWoRzE GÓRNE
39-223 strze8ocice
Woj. podkarpackie

4. UpraWnionyprzedstaWiciel:
Nie dotycry

5. system(-y) oceny i Weryfikacji stalości Właściwości użytkowych:
system 2+

6.a NormazharmonizoWana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostkl notyfikowane:
lnsłtut ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nrjednostki notyfikowanej - r,487

7.

odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy
WłaściWości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są z8odne z zestawem deklarowanych wlaściwości użytkoWych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyiączną 9dpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał: Artur Książek- Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegroWanego

RzeszóW,03.01.2020 r.

/miejsce i data/

zasadnicze charakterystyki Wlaściwości ułtkowe
Ksztatt, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt kruszywa 8rubego
Gpśtóść źiarn_ {ó_l

8lL6
Gc85l2O
sl4o, Fl35

2,55[i0,05l Mglm3
obecność zaniecryszczeń
zawartość muszli w kruszywie grubym
Pvfu

NPD
f..

odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego LA*
odporność na polerowanie/ścieranie abrazyrne/ścieranie
odporność nó ścieranie kruszywa grubego

odporność na polerowanie
Odporność na ścieranie powierzchniowe
Odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami

MDE20

NPD
NPD
NPD

5klad/zawartość
składniki kruszywa grubego z recyklingu
chlorki
siarczany rozpuszczalne W kwasie
siarka całkowita
ZaWartość 5iarczanów rozpuszczalnych W Wodzie W krUszywach z recyklingu
Składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
Wpływ na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklingu)
ZaWartość Wę8lanu W kruszywach drobnych do Warstwy ścieralnej naWierzchnj betonowych

NPD
<0,01%

ASo,z

spełnia Wartości graniczn€
NPD

spelnia wartości graniczne
NPD
NPD

stałość obiętości
stałość objętości - skurcz przy wysychaniu
składniki, które wDfuwaia na stałość obietości źużla wielkopiecoweqo chlodzoneso oowietrzem

spelnia Wartości 8raniczne
NPD

Nasiąkliwość
Gestość ziarn i nasiak|iwość 4,0llll%
substancie niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
Uwalniane metale ciężkie
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancie niebezpieczne

flmilś 1,2,f2ńilś 24o
A§<ą5; cd<o,1; cr<0,2; cU<0,1; Ni<o,l; Pb<o,5; zn<ą1; Ba<0,5

NPD
NPD

Trualość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodporność kruszywa grubego Fr

Trwalość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność aIkaliczno-krzemionkowa stopień 0

Zarządzania
Jakości


