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Bekl aracja właściwości !tżyt§(Owyct}

Nlr Bfr}J 1l11-5

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

Źwir 2-8 mm
zamierżone zastosowanie lub za5tosowania;

Prry8otowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dró8 i innych obiektów budowlanych (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniowych)
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Krusrywa i Uślu8 GeologicznYch
KR6zGEo §fi

35-959 RzeszóW, ul. M. Reia 16

zaklad Eksploatacji Krusrywa PlLzNo
39-220 Piluno

woi. podkarpackie

Uprawniony przedstaWiciel:
Nie dotycry
system(-y) oceny i Weryfikacji stałości Właściwości użWkowych:
system 2+

Norma zharmonizoWana:
EN 12620|2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikoWane:
lnstytut ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nr iednostki notyfikowanej - 1487

odpowiednia doku,rnelt8cja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczv
Wtaściwości użytkowe okreś|onego powyźej Wyrobu są z8odne z zestawem deklarowanych właściwości uźytkowych.
Ninieisza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wylączną producenta określonego poWyżej.

W imieniu producenta podpisa| Artur Książek - Peinomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego system

RzeszóW, 03.01.2020 r,

/miejsce i data/

zasadnicze charakterystyki WlaściWości ułtkowe
K§ztałt, wymiar i 8ęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt kruszywa grubego
Gpśtóść 7iarn fó^l

2l8
Gc 85/20
sl2o, Fl2o

2,65rto.o5l Ms/m3

obecność zaniecryszczeń
zawartość muszli W kruszywie grubym
P\rfu

NPD
flĘ

odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego LA:s

odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
odporność na' ścieranie kruszywa grubego

odporność na poleroWanie

odporność na ścieranie powierzchnioWe

odporność na ścieranie abrazvine przez oponv z kolcami

NPD
NPD
NPD
NPD

skład/zawartość
Składniki kruszywa grube8o z recyklingu
chlorki
siarczany rozpuszczalne w kwasie
siarka całkowita
zaWartość siarcżanów rozpuszczalnych W wodżie W kru5zywach z recyklingu
Składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
Wpływ na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklin8u)
zaWartość Weglanu w kruszywach drobnych do Warstwy ścieralnej naWierzchni betonoWych

NPD
<0,ol%

A5o,z

spelnia wa.tości g16niczne
NPD

spelnia wartości graniczne
NPD
NPD

stałość objętości
stałość objętości - 5kurcz przy Wysychaniu
składniki, które wpłvwaia na stałość obietości żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem

spełnia wartości 8raniczne
NPD

Na'siąkliwość
Gestość ziarn i nasiakliwość 4.4IżLl %
substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
Uwalniane metale ciężkie
Uwalniane węgloWodory poliaromatyczne
UWalniane inne substancje niebezpieczne

flnsś 1,2,f2milś240.
As<0,5; cd<0,1; cr<0,2; cu<o1; Ni<0,2i Pb<o,5i zn<0,2i Ba<o,2

NPD
NPD

Truałość a zamrażanie-rozmraźanie
Mrożoodoorność kruszvwa srubeso F1

T.walość a r€aktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa stopień 0


