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cERwFlKAT zcoDNoścl
zAKŁADovtf EJ KoNTRoLl FRoDuKcJl

1Ę7-cPR435.07
Zgodnie z RozporządzEniem Par|amentu EuroĘskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku

(Rozpoząszenie Wyroby Budorł|ane |ub GPR) ninie|szy cańyll|€t dotyczy Uvyrobu budołlanago

KRUSZYWA
(w asońymentach wymienionych w zakres|e oeffikatu)

< pofomy I k|asynłłaścittvości uĄ7tkołtlych ttvyrcbu budoYv|anego zgodne zEN,|2620:2002/A1:2008;
EN 1 3043:2ffi 2I AC:20a4 i de|damcią producenta;

EN 1 2620 - w o,or"il$lfilltr?iffi lli;ktach budo,vranych,
EN 13o43 - w drogownictwie i innych tobotaci inżynieryjnych >

prcdukowany pzez

Pzedsiębionstwo Produkcji Kruszywa
i Usług Geologicznych KRuszGEo s.A"

ul. MikołaJa Reja {6 . 35.959 Rzeszów
w zakładz|e produkcyj nym

Zakład Eksploatacji Kruszyła Trzydniaki
33-1 22 Wi e rzch osławlce

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanonłienia dotytzące oceny i weryfikacji etałości
w|aściwŃci uĄfikowych okreś|one w załączniku ZA norm

EN 12020:2002/A{:2008 i EN {3043:20AIAC=2004
w systemie 2+ Ęstooowane oraz, żg

zakładowa kontrola produkcji spełnia wsrystkIe określone wymagania dotyczące
tych właśclwośc|

NinleJsry ceffkat zostd wydany po raz pienłszy 19.12.2o14 i pozostaie ważny dopóki nie zmienią aię
metody badań i/lub wymagania doĘcząoe zakładowej konbo|i produkcłi zawańe w ńarmonizowanej
normie, zastosoilane do oceny właściwości u{tkorych zadeklarrmlanych dtarakterystyk oraz, sam

wyrób budow|any I warunk| produkcji w zak|adzie nie u|egną istohym zmianom, chyba że zastał
zawieszony |ub cofnięty pzez jednostkę ceńyfikującązakładowąkontro|ę produkcji.
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Kraków, dnia 19 grudnia 2014 roku
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ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDuKcJl

1487-CPR-035-07
Wydanie 1

Ceńyfikat dotyczy następujących tvyrobów:

Kruszynła do betonu
wedtug EN 12620,
w asońymentach: 0/2; a8, 8116.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchn|owych utrrvabń stosowanych na
drogach, |otnlskach ! lnnyoh połIerzchnlach przeznaczonylch do ruchu
według EN 1304.3'
wasortyment*h: 012.

Kierownik
ośrodka Cerffikacji i Norma|izacji
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Kraków, dnia 19 grudnia 2014 roku

Piob Zapolskl


