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De}<§araeja właściwości użytkowyeh
Nr DN"J 3b/].l,-2

NiepoMarzalny kod identyfikacyjnytypu wyrobu:
Piasek zwykv 0-2 mm
zamierzone żastosowanie lub zastosowania:
Niezwiązane i związane hydraulicznie materiav stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji KrUsrywa i Uslut Geolo8icznych
Kn(§zGEo s6

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

Zakład Eksploatacii Krusrywa PlLzNo

39-220 Pilzno
woj. podkarpackie

UpraWniony przedstaWiciel:
Nie dotycry
System(-y) oceny i weryfjkacji stałości właściwości użWkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN L3242|2o02+ AL|20o7
Jednostka lub jednostki notńkoWane:
lnsMut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr iednostki notyfikowanej - 1487

zasadnicze charaktervstvki Wlaściwości ułtkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt krUszywa 8rubego
GPśtóść 7iarn 1ó_l

ol2
Gf85, GTFNR

NPD
2,65 [t0,05| Ms/m3

zaniecryszczenie
zaWartość pyłóW

Jakość pyłóW
r,

sDełnia wartości prosowe

Procent ziarn przekruszonych
ProcentoWa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonYch W kruszywach grUbych NPD

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie
Odporność ńa rozdrabnianie kruszywa grubego NPD

stałość obiętości
składniki, które Wpływają na stałość objętości żużla Wielkopiecowego i staloWniczego używanego jako kruszywo
niezWiązane

NPD

Nasiąkliwość/podciąganie
NasiąkliWość, (WAra) g;6t!0,21%

sklad/zawartość
Klasyfikacja składników kruszyw grubych ż recyklingu
siarczany rozpuszczalne W Wodzie w kruszywach z recyklingu
siarczany rozpuszczalne W kwasie
siarka całkowita
składniki, które wptywają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek zwiążanych hydraulicznie

NPD
NPD
ASo,z

Sr

spełnia wartości progoWe

odporność na ścieranie
odporność na ścieranie kruszyw grubvch NPD

substancie niebezpieczne:
Łu8owane metale ciężkie ;

uwalniane inne substancie niebezpieczne

As<o,s; cd<0,1; cr<0,2; cu<ą1; Ni<ą2; Pb<0,5;
zn<o,2iBa<o,2

NPD
Trwalość a wietrzenie
,,z8orzel słoneczna" bazaltu
Trwalość a zamraźanie/rozmrażanie
Mró7oodnórńóść

NPD

NPD

odpowiednia dokum€ntacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotycay
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych
Niniej'sza deklaracja Właściwości użWkowych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na

W imieniu producenta podpisał: Artur Książek- Pełnomocnik Dyrektora ds. ZintegroWanego

ną odpowiedzialność producenta ok.eślonego poWyżej.

eKtora
Zuądzania

troli Jakości

Pęłnt
c{s" Zintegrow

Kierowni

1tĘ
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