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Deklaracja rryłaśeirnłości użytkowycłl
fidr El§J 6ł26^2

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo 24 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
przygotowenie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniOwyCh)
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Krusrywa i Uslut Geologicznych
rRo§zcEo §fi

35-959 RzeszóW, ul. M. Reja 16

zaklad Eksploatacji Krusrywa JAWoRzE GÓRNE
39-223 strzegocice
woj. podkarpackie

UpraWniony przedstaWiciel:

Nie dotycry
system(-y) oceny i weryfikacji stałości Wtaściwości użytkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikoWane:
lnstytut ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nrjednostki notyfikowanej - 1487

Deklarowa ne właściWości użytkoWe:

odpoWiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentac.ia techniczna:
Nie dotycry
WłaściWości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z Zestawem deklarowanych WłaściWości użytkoWych.
Niniejsza deklaracja Właściwości uźytkowych Wydana zostaje z8odnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2017 na wyłączną odpowiedZialność producenta określonego poWyżej.

W imieniu producenta podpisał: Artur Ksiąźek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego
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/miejsce i data/

zasadnicze charakterystvki Właściwości ułtkowe
KsztaĘ rłrymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt kruszywa grube8o

Gestość ziarn, (o.}

214
Gc 85/20
slNR, FlNR

2.65I!0.os't MElm3

obecność zaniecryszczeń
zaWartość muszli W kruszywie grubym
pVfu

NPD
f,.

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego LANn

Odporność na polerowanie/ścieranie abrazy|ne/ścieranie
odporność nó ścieranie kruszywa grubego

odporność na polerowanie

Odporność na ścieranie powierzchniowe

odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami

MDENR

NPD
NPD
NPD

sklad/zawartość
składniki krusżywa grubego z recyklin8u
chlorki
siarczany rozpuszczalne W kwasie
siarka całkowita
ZaWartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie w kruszywach ż recyklingu
składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
Wpływ na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklingu)
ZaWartość Węglanu w kruszywach drobnvch do Warstwy ścjeralnej naWierzchni betonowych

NPD
<0,o!%

ASo,z

spelnia wartości graniczne
NPD

spelnia Wartości graniczne
NPD
NPD

stałość obiętości
stałość objętości - skurcz przy Wysychaniu
Składniki, które wpływają na stałość objętości żużIa Wielkopiecowego chłodzonego poWietrzem

spelnia wartości traniczne
NPD

Nasiąkliwość
Gestość ziarn i nasiakliwość 2,5I!r1%
sUbstancje niebezpieczne;
Promieniowanie radioaktywne
Uwalnian€ metale cięźkie
Uwalniane Węglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancie niebezpieczne

f1--ś 1,2,f2ńilś 240
As<0,5; cd<0,1; cr<0,2; cu<0,1; Ni<ą1; Pb<0,5; zn<o,1; Ba<0,5

NPD
NPD

Truałość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodoorność kruszvwa srubeso Fłn
Trualość a r€aktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność alkalicz no-krzemionkoWa stopień 0


