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GERTYFIKAT zQoDNoścl
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl FRoDuKc.|l

1487-CPR-035-09
Zgodnle z Rozporząctsen|gm Par|amentu EuropeJsklego l Rady (UE) Nr 3052011 z dnia 9 marca 201,| roku

(Rozpoządzenie Wyroby Budoł|ane |ub CPR) n|niejszy cettyflkat dotyczy wyrobu budorlanego

KRUSZWVA
(w asortymentach uymlen|orrydl w zakresie csńyflkat'')

< pozitmy i'dasy wtaśc$tfiffiffi^ffi 
n:ffiffi,nffi;EN 

1 26202002A1 :2008;

EN 12620 -* o"orffillllffiEffiffiffi*il**n budowrarrych,
EN 13043. w drogownictw|e l |nnych robotach |nżynieryJnych >

produkowany przez

Przedsiębiorctwo Prod ukcji Kruszywa
l Usług Geologicznych KRuszGEo s.A"

ul. MlkołaJa ReJa {6 . 35.959 Rzeszów
w zakładzie produ kcy|nym

Zakład Eksploatacji Kruszyra Stzegocice II
39-223 Strzegocice

Ninieisry ceffikat potwierdza, że urzyst<|e postanorienia dotycząoe oceny I weryfikacji sta|ośc!
wlaścitlośGi użytkot'},ej' okreś|one w zaĘczn|ku ZA norm

EN 12620:200214{:2008 i EN 13A43=2OO2IAC20A4
w systemie 2+ gągtosowane oraz' że

zakładowa kontrola produkcii spełnla wszystk|e okrcś|one wymaganla doĘczące
Ęch właóclwoóc|

Niniejsry certyff|ot został wydany po raz pielwszy 19.12.2014 i pozoetaje 'Jvażny dopóki nie zmienią się
metody badań i/|ub wymagania dotycząco zakładoreJ kontroli p'odukii zawarte w ńamon|zowanej
normie, zastoaouane do oceny w|aściwości t|żytkofvydl zadeklaromnych charakbrysĘk ora, sam

wyrób budoł'|any I warunk| prcdukcii w zak|adzie nie u|egnąistotnym zmianom, chyba że został
zawieszony |ub cofnięty pzez jednostkę ceńyfikującązakladowąkontroĘ produkqi.

Klerownik
ośtodka ceffikacji i Nonm|izaQi

2zŁ Ą_D.
PiotrZapobki

4C086

lcaków, dnia 19 grudnia 2014 roku
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uAKRĘs CERTYFIKATU uGoDNoścl
zAKŁADoUlfEJ KoNTRoLl pRoDuKcJl

1487-CPR-035-08
Wydanle 1

Certyfikat dotyczy naĘpujących wyrobÓw:

Kruszyrua do betonu
według EN 12620'
wasońymentach: 0/2; a8,u11,2,

Kruszyma do mleszanek bltumlcznych I powlerzchn|orych utrwaleń etocowanych na
drogach, lotnlskach i lnnych powlenchniac-lr pzeznaczonych do ruchu
według EN 130/8,
w asońymentach: 0li2; ol4: 2l8: 8l1 1,2.

K|erunłnik
ośrodka CertylikaĘi I Norma|izacji

Pr-), +-Di
Piot Zapobki

Kraków' dn|a 19 grudn|a 2014 roku


