
DekIa racja właściwości uzytkowych
Nr DNJ OLblLs-ł

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GRYS 2-8 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

3. Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych

KROSZGEO 56
35-959 Rzeszów, u|. M. Reja 16

Zak|ad Eksp|oatacji Kruszywa osrnów
37-7oo Przemyśl

woj. podkarpackie

4. Uprawniony przedstawiciel, ,
Nie doĘczy

5. system(-y) oceny i weryfikacjistałości właściwości uŹytkowych:
SYstem 2+

5.a Norma zharmonizowana:
PN-EN 13043z2@4lAC:2@4 - ,,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolłych utrwaleń stosowanych na
drogach, Iotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu"
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
lnsqrtut Ceramiki i Materialów Budow|anych
oddział Szkła i Materiałów Budow|anych w Krakowie
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej - Nr 1487

7. Dek|arowanewłaściwościużytkowe:

Zasadnicze cha rakterystyki
Właściwości
użytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
tech niczna

Wymiar kruszywa, (d/D) 218 mm

PN-EN 13043:2004

Uziarnienie:
Kategoria
Tolerancia

ccSsl2o
G t . r n t .

obecność za nieczyszczeń :
Zawartość pvłów f1

Gęstość ziarn, (p") 2,69Mglm'
Nasiqk|iwość, (WA,o) ś3Yo
Ksztatt kruszywa grubego

Wskaźnik kształtu
Wskaźnik płaskości

Slzo
Fbn

odporność na rozdrabnianie LAąo

Mrozoodoorność F1

odoorność na ścieranie' M^. M." NR
odporność na po|erowanie, PSV PSV

odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV AAVruN

Powierzchnie przekruszone i łamane Csott

Skład/zawartość
Ze z|óż, naturaInych, skał okruchowych
osadowych czwańorzędowych (piaskowiec
97Yo,wapień3%|

Substancje niebezpieczne Poniżei wartości progowych



Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nle dotyczy

Właściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem dek|arowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza dek|aracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 3o5/2olt na wyłączną
odpowiedzia Iność prod ucenta okreś|onego powyżej.

W imieniu producenta podpisat:
Artur Ks!ążek - Pełnomocnik Ęrekora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

( imię i

ds.
Rzeszów, 3L.L2.20L4

(miejsce i data wydania)
rłur Ksiażek

Sponądzono stosownie do wymagań zawa rtych w zał. ||| Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE} nr 3o5/2o:-l z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budow|anych i uchy|ające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Svona2l2 DNJ O1b/13-4

8.


