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CERTYFIKAT zcoDNoścl

1487-CPR435-09
Zgodn|e z Rozporządzeniem Pańameńu Europajskiego i Rady (UĘ Nr 3o5|2o11z dnia 9 marca 2011 roku

(Rozpoządzenie Wyroby Budow|ane lub CPR) ninieiuy ceffkat dotyczy wyrobu budor|anego

KRUsłWA
(w asortyrnentach wymienbnych w zakresie ceffikatu)

< poziomy i k|asy wlaściwości u{tkovyrh nyrobu budow|anego zgodne z EN 12620:2002lA1:2oa8;
EN 13043:2002JAC:2oo4 i dek|alaqą pbducania;

E N 1 2620 - w o,o,"'#llffi? trif,ffi llil ktań b u doł|anych,
EN 1 3043 - w drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych >

produkorvany przez

Przedsiębiorstwo Produkcii Kruszywa
i Usług Geo|ogicznych KRUszGEo s.A.

u!. MikoĘa Re|a {6 . 35.959 Rzeszów
w zakładzie produkcyjnym

Zakład Eksploatacji Kruszyltla ostrów
37.700 Przemyś!

Niniejszy ceffkat polhrierdza' że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
ułaściwości uĄ1tkowych okreś|one wzaĘczniku ZA norm

EN 12620:2OA2l Al :2008 i EN { 3043:20021AC=2004
w systemie t+ są stosoraliane oraz, żo

zakładowa kontroIa produkcii spelnia wszystkie określone wymagania dotyczące
tych właśclwoścl

Niniejszy ceffikat został wydany po raz pienłszy 19.12.2014 i pozostaie ważny dopóki nie zmienią się
metody badań i/|ub wymagania dotyczące zakładowei kontro|i produkc;ji zawarte w ńarmonizowaneJ
normie, zastosowane do ooeny w|aściwości użytkourych zadeklarowianych charakteryttyk oraz, sam

wyńb budowlany I warunkl produkcji w zakładzie nie u|egną istotnym zmianom, chyba ze zostałI warunkl produkcji w zakładzie nie u|egną istotnym zmianom, chyba ze został
|ub cofnięty pzez jednostkę certyftkującą zakładową kontro|ę produkcji.

Klerownlk
O.tuodka Ceffikacil I Normalizacji

,8-), +)"L

AC 086

Kraków, dnia .|9 grudnia 2o14 roku

Plotr Zapolski
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anKREs GERTYFIKATu zcoDNoścl
ZAKIADOWEJ KONTROLI PRODUKGII

1487-CPR-035-09
Wy{anie 1

c€rtyfikat dotyczy następujągych wyroMw:

Krusąlwa do betonu
wedug EN 12620,
wasortymentadr: 0/2; 2/8, 4116..

Kruszyra do mlegzanek b}tum|cznych l powlerzchnlorych utrrnleń stocowanych na
drogach,lotnbkach I lnnych ponlerzchnlaclr przeznaczonych do ruchu
według EN la![3,
w asortymentach: Ol2: 218: 81 1'1,2.

Klerownik
ośrcdka Certyfi kacJl l NormalEacji
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l(rakÓt' dnia 19 grudnia 2014 rcku


