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GERTYFIKAT zcoDNoścl
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDuKeJl

1487-CPR-035-10
Zgpdnie z Rozpoządzeniem Par|amenfu Eurcpejsk|ego i Rady (UE) Nr 3052011 z dnia 9 marca 201l roku

(RozpoządzenieWlroby Budo''|ane lub CPR) niniejszy oeffikat dotyczywyrobu budor|anego

KRUSZYWA
(w asortynentacfi wymienionych w zakresle ertyfiloiu)

< poziony ł |dasyułaściuoóci Ę1tkołych tryrobu budoł|arogo 4dn€ zEN 1262o:2oo2lA1:2ao8;
EN 1 30t|i}:2ffi 2/AC:2004 E Nl 3242 

13.ffi*0J 
i dek|aracJą produ ca nta ;

.-Jft x'$;ł-'$.J[!"#ł..#ff T'.'łmffif#;lł*'
EN 13242 -w drcgołnińł'ie i |nnych robotacfi inżynieryJnych >

produkowany pzez

P rzeds iębiorstwo Prod u kcii Kruszyrrya
i Usług Geologicznych KRUszGEo s.A.

ul. Mikdaja Reja {6 . 35.959 Rzeszów
w zaldadf e produkcyjnym

?akład E ks p|oatacj i Kruszyuva Dębno
34434 Dębno

Niniejszy ceńyfikat potw|erdza' że wszystkio postanoł'ienia dotycząge oceny l .,',eryfika{ staNości
uńaściwości uĄftko'vych okrcś|one w zaĘczn|ku ZA norm

EN 12620220021 Ai :2008 i EN { 30t$:200214C=2004
i EN 13242:2004A1:2A07
w systemie 2+ są stoeovwJe oraz, fe

zakładowa kontro|a prcdukcJi spełnia wszystkie okreólone wymaganla doĘczące
tych właściwoścl

Nlnielszy ceĘf|kat zostal urydany w raz pierułszy 19.,|2.2014 i pozoataie waaty dopóki nie zmien|ąs|ę
metody badań l/|ub vuymagnn|a dotyczące zakłador'eJ kontrdi potlukQ| zawańe w ńarmonizoranej
normie, zastosowane do oceny właściwości uĄftkowych zadeklarowanych charaKerystyk oraą sam

wyrób bu<lcw|any I warunkl produkcji w zakładzie nie ulegną istotnym zm|anom, chyba żE zootał
zawieszony lub cofitięty pzez jednostkę ceffikującązak|adorąkontrolę produkcii.
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KrakÓr, dn|a 19 grudnia 2014 roku
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Wydanie 1

Certyfi kat dotyczy następujągych wyrobów:

Kruszywa do betonu
wedlug EN 12620,
w asońymentach: 0ł2; a8,8116.

Kruszyma do mleszanek b|tumlcznych I pow|ezchn|ovrych utłwaleń stcowanych na
drogach, lotn|skach I Innych powlerzchnlach pzeznaczonych do ruchu
według EN 130ll(l'
w asortymentach: 0/2.

Knsznła do nlezw|ązanych | łĘanych hydrautlcznie materiałów sbowanych
w oblektach budowlanych I budmnlctwle drogowym
wedlug EN l324il,
w asortymentach: 0/31,5.
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Kraków, dn|a 19 grudnia 2014 roku


