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Deklanacja w*aśeiwośei użytkowyełl
Nn DN"l 2a§26-?

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piasek zwYkv 0-2 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania;
Niezwiązane i związane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Uslut Geologicznych
KB(§zGEo sd

35-959 Rzeszów, ul. M. Reia 16

zaktad Eksploatacii Krusrywa JAWoRzE GÓRNE
39-223 strzetocice
woj. podkarpackie

Uprawniony przedstaWiciel:

Nie dotycry
system(-y) oceny i Weryfikacji stałości WłaściWości użytkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN 13242:2002 + A1:2007
Jednostka lub jednostki notyfikoWane:
lnstYtut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr iednostki noiyfikowanej - 1487

u

zasadnicze charaktervswki wlaściwości ułtkowe
Ksńałt, Wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

użiarnienie
Kształt kruszywa 8rubego
Gęstość ziarn, (p,)

0l2
GF85, GTFNR

NPD
2,65 [iąos] Mg/m3

zaniecryszczenie
Zawartość pyłów

Jakość pvłóW
Ę

spełnia wartości progowe

Procent ziarn przekruszonych
Procentowa zaWartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraż całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych NPD

odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność ńa rozdrabnianie kruszywa grubego NPD

stałość objętości
składniki, które Wpływają na stałość objętości żużla Wielkopiecowe8o i stalowniczego używanego jako kruszywo
niezwiazane

NPD

Nasiąkliwość/podciątanie
Nasiakliwość, iWAr4) 0,7 Iż0,21%
sklad/zaWańość
Klasyfikacja 5kładników kruszyw grubych z recyklingu
siarczany rozpuszczalne W wodzie W kruszywach z recyklingu
siarczany rozpuszczalne W kwasie
siarka całkowita
Skladniki, które WpłWają na szybkość Wiązania i tWardnienia mieszanek zWiążanych hydrauIicznie

NPD
NPD
As",

5r
spelnia wartości prosowe

odporność na ścieranie
odporność na ścieranie kruszywgrubych NPD
substancje niebezpieczne:
tutowane metale cięźkie

Uwalniane inne substancie niebezpieene

As<0,5; cd<ą1; cr<0,2; cu<ąl; Ni<0,1; Pb<0,5;
zn<0,1; Ba<0,5

NPD
Trwólość a wietżenie
,,Zgorzel słoneczna" bazaltu
Trwałość a zamrażanie/rozmraźanie
Mrozoodporność

NPD

NPD

7. Deklarowane właściwości

8. odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyczy
Whściwości uźytkowe określonego powyźej Wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja W|aściwości użytkowych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/201]. na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego poWyżej.

Wimieniuproduc€ntapodpisał: ArturKsiążek-PełnomocnikDyrektorads.Zinte8roWanegosystemu ądzania
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