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Dekla racja właściwości użytkowych
Nr DNJ 6al26-t

KRUszYWo 2-4 mm
zamierzone zastosowanie Iub zastosowania :

Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, |otnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
Prod ucent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
KBtlsmEo §{

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16
Zakład Eksploatacji Kruszywa JAWoRze eÓRnp

39-223 Strzegocice
woj. podkarpackie

Uprawniony przedstawiciel:
Nie dotyczY
system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użWkowych:
system 4
Norma zharmonizowana:
PN-EN 13O43:20O4|AC:2004 - ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powienchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, Iotniskach i innych
powie rzchniach przeznaczonych do ruchu"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

Deklarowa ne wiaściwości użytkowe:

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokLlmentacja techniczna:
Nie dotyczy
WłaŚciwoŚci użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właŚciwoŚci użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozpoządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. systemu zanądzania

Rzeszów, 05.11.2018 ,!,

(miejsce i data wydania)

Zasadnicże charakterystyki
właściwości

użytkowe
zharmonizowana

specyfi kacja tech niczna
Wymiar kruszvwa, (d/D) 2|4 mm
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Kształt kruszywa grubego
wskaźnik ksztattu
Wskaźnik płaskości
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Flnn

Gestość ziarn, (o,) 2,66[t0,05] Mg/m3
Obecność zanieczyszczeń;

zaWartość pyłóW n
Powierzchnie przekruszone i łamane Cln
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych NPD
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie LAla
odporność na ścieranie, M96 NPD
Odporność na polerowanie, PSV NPD
Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV NPD
Odporność na szok termiczny NPD

skład/zaWa rtość

Ze złóż naturalnych, skał okruchowych osadowych czwartorzędowych;
ziarna ze skał:
osadowych - poryżej 40% |piaskowiec),
metamorficznych - powyźej 50% (kwarcyty}
magmowych - poniźei 2% (granit)

M rozoodporność - trwałość Frun

Odporność na ścieranie abrazyjne przez opony
z kolcami kruszyw stosowanych do warstw
nawierzchniowych - trwałość

NPD

odporność na szok termicznv - trwałość NPD
substancje niebezpieczne poniżei wańości orocowvch

łu,Ksia:że!ł.


