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Budowhnych Jednostka notyfikowana Nr 14g7

02-676 Warszawa . ul. PostQpu g

oddział Szkta i Materiałów Budowlanych w Krakowle
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cERTYflKAT zcoDNoŚcl
zAKŁAt}oWEJ KoNTRoLl PRoDuKcJI

1497-CPR-035-03
Zgodn|e z Rozpoządzeniem Pańamentu Europ|skiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku

(Rozporządzenie Wyroby Budoł|ane |ub cPR) niniejszy certyf|kat dotyey wyrobu budowlanego, 
KRUSZWVA

(w asoĘmenlach uymlenionyctr w zakrede oeffilgtu)< poziomy i klasywłaściwośiłfrIlk;ffi^y'sBl?::fly::ił;ffii:ffii' 12@0:2a0!Al:2008;

EN 1 2620 - w'*'^illlff.il1Tiffiffi :lil'*'' budoł|anyth,
EN 13043- w drogownictrle I innycfr robotach tdynieryjnpfr >

produkowany pzez

Przedsiębiorctwo Produkci i Kruszywa
I Usług Geologicznych KRUszGEo s.A.

ul. MlkolaJa ReJa 16 . 35.959 Rzsszów
w zakładzie produkc1j nym

zakład Eksploatac|l Kruszyrra Borowiec
Rudka . 33.1z2Werzchogławice

N|n|e|szy ceńyfikat pofir|erdza, że wszygtkie postanołiania dotyczące oceny i weryfikacii gta|ości
nłłaściwoóci uryłkourycń określone w załrynlku ZA norm

EN {2620:20O21 A{ ;2008 i EN { 3043:20021 ACI20O4
w systemie 2+ są stosowane o|az, ż6

zakładoura kontrola produkcji spełnia tmzystkle określone Yyymagania dotyczące
tych whśclwoiicl

Nin|eisry ceĄńkat zostlltrydany po raz p|enłszy rrrq CPD 31.05.2013 i pozosbje ważny dopÓki nie zmienią
się metody badań |/|ub wymagan|a dotyczące zakładołej konbo|i produkciizairnre wzhaimonizorvanej 

-
norm|€, zastosou'ane do oceny właściwości uą/tkovrłych zadek|arowanych charaKerystyk oraz, sam

vryrób btldow|any i warunki produkcji w zakladzie nie ulegną |stohym zmianom, ctiybi ze został
zawieszony |ub cofnięty przez jednostkę ceĘfikującązakładołąkonbo|ę pńdukąl.

Klerownlk
ośrodka Certyff kacJi I Norma|lzacJ|
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Krakórrv, dnia 19 grudnia 2014 roku
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eAKREs CERTYFIKATu zcoDNoścl
zAKŁADowEJ KoNTRoLl PRoDuKc"Il

1487-CPR-035-03
Wydanle 2

Ceńyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Kruszywa do betonu
t''edług EN {2620,
w asortynentach: 0/2; 218; 8118.

Kruszyrua do m|eszanek bltumicznych l powbrzchn|orrrych utrwahń stoowanych na
drogacfi,lotnlskach I lnnych powlerzchnlach pzeznaczonych do ruchu
wedfug EN 130.13,
w asortymenlaeh: U2: Ol4.

Kierornik
ośrodka caffkaci i Normal|zadi
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Krakóil, dnla 19 grudn|a 2014 roku


