
Dek§anacja w*aśaiwośei użytkowyeh
frdr *FCJ 10129-4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

Piasek zwykły 0-2 mm
2. zamielzone zastosowanie lub zastosowania:

Prrytotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych
3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcii KrusryWa i Uslug Geologicznych
rROsrGEo §fi

35-959 Rzeszów, ul. M. Reia 16

zaklad Eksploatacii Kruszywa oTAŁĘŻ

39-306 Górki Mi€leckie
woj. podkarpackie

4, UpraWnionyprzedstaWiciel:
Nie dotyczy

5. system(-y) oceny i Weryfikacji stałości właściwości uźytkowych:
system 2+

6.a Normazharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikoWane:
lnst!^ut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr jednostki notyfikowanej - 1487

Deklarowane wlaściwości

odpoWiednia dokUmentacja techniczna lub spec.jalna dokumentacja technicżnaI
Nie dotycry
WłaściWości użytkowe określonego poWyże.j Wyrobu 5ą z8odne z ZestaWem deklaroWanych WłaściWości użytkoWych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/201,1, na wyłączną odpowiedzialność producenta okreś|onego powyżej.

W imieniu producenta podpisa|: Artur Książek- Pelnomocnik Dyrektora ds. zintegrowane8o systemu zarz
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ds. Zin
ZarzĄdzanla
li Jakości

Pęł

zasadnicze charaktervstvki Właściwości użytkoWe

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

uziarnienie
Ksżtaft kruszywa grubego
Gpśtó(ć 7iern ló_'|

0l2
Gr 85
NPD

2_66r+o_n§l Mplń3
obealość zaniecryszczeń
Zawartość muszli w kruszywie grubym
Pvfu

NPD
ł.

odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
odporność na śderanie kruszywa grubego

odporność na polerowanie
odporność na ścieranie poWierzchniowe

odporność na ścieranie abrazyine przez opony z kolcami

NPD
NPD
NPD
NPD

sklad/zawartość
Składniki kruszywa grubego z recyklingu
chlorki
siarcżany rozpuszczalne w kwasie
siarka całkowita
ZaWartość siarczanóW rozpuszczalnych w Wodżie W kruszywach z recyklin8u
składniki krusżyW naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
Wpływ na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa Z recyklingu)
ZaWartość We8lanu w kruszvwach drobnvch do Warstwv ścieralnei naWierzchni betonoWvch

NPD
<0,ot%

ASo,z

spelnia Wartości graniczne
NPD

spełnia wartości graniczne
NPD
NPD

stałość obiętości
stałość objętości - skurcz przy WysychaniU

Składniki, które wpływają na stalość objętości żuźla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
NPD
NPD

Nasiąkliwość
NaśiakliWość. rWA.,) o,3I!o,Ll%
substancie niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
uwalniane metale cięźkie
Uwalniane wę8lowodory poliaromaĘcżne
Uwalnianeinne substancie niebezpieczne

fl-*ś 1,2,fznilś 240
A§<ą5; cd<0,1; cr<0,1; cu<0,1; Ni<0,5; Pb<0,1; zn<l; Ba<0,5

NPD
NPD

Trualość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodporność kruszywa grubego NPD
Tmalość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktvwność al kaliczno-krzemionkowa stopień 0

/miejsce i data/
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