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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piasek zwykly 0-2 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Uslug Geologicznych
KRosZGEo s6

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

zakład Eksploatacii Krusrywa JAWoRzE GÓRNE
39-223 strzegocice
Woi. podkarpackie

UpraWniony przedstaWiciel:
Nie dotycry
system(-y) oceny i Weryfikacji statości Właściwości użytkoWych:
system 2+

Norma żharmonizowana:
EN 13043:2002 i EN L3043:20O2lAC:2004
Jednostka lub jednostki notyfikoWane;
lnstytut ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nrjednostki notyfikowanei - 1487

8. odpowiednia dokUmentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotycry
Właściwości użWkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza dekIaracja WłaściWości UżWkoWych Wydana zostaje z80dnie z rozporządzeniem (UE) nr 305l201,I na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego poWyżej.

Wimieniuproducentapodpisał: ArturKsiążek-PełnomocnikDyrektorads.ZintegroWanegosyst
Pełn

ds. Zintegrow
RzeszóW,03.01.2020 r. kierorvni

Deklarowane właściwości

zasadnicze charakterystyki Wlaściwości użytkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Ksżtałt kruszywa grubego
Gestość ziarn. (o"'l

ol2
GF 85, GrcNR

NPD
2.6srto.o5l Me/m3

Obecność zanieczyszczeń
Jakość pvłów MBFNR
PoWierzchnie przekruszone i lamane
Procentowa zawartość ziarn o poWierzchni prZekruszonej i łamanej w kruszywie grubym NPD
Przyczepność do Iepiszczy bitumicznYch
9rzvrzpnnaćl krrr<zvw orrlhvrh dn leni<ur hii,, NPD
odporność ne rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie krusZVWa grubego NPD
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
odporność na polerowanie kruszywa 8rube8o stosowaneto do War5tW nawierzchniowych
odporność na ścieranie powierzchnioWe

odporność na ścieranie kruszvwa grubego

NPD
NPD
NPD

odporność na szok termiczny
Odporność na szok termicznV

NPD

stalość objętości
Rozpad krzemianu dWuWapniowego W żużlu Wielkopiecowym chłodzonym powietrzem
Rozpad związków żelaza w źużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem

stałość obietości kruszywa z żuźla stalowniczego

NPD
NPD
NPD

skład/zawartość
skład chemiczny

Skaly okruchowe osadowe czwańorzędowe złóż naturalnych.
ziarna skal:
metamorficzny.h (kwarcyty) - powyżej 75 %

osadowych (piaskowiec) - do 25 %

magmowych (Eranit]- - do z %
substan€ie niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
Uwalniane metale ciężkie
UWalniane węgloWodory poliaromatyczne
uwalnianeinnesubstancie niebezpieczne

flń*ś 1,ąf2ń-ś 240
As<o,s; cd<o,1; cr<o,2; cu<o,1; Ni<o,1; Pb<o,5; zn<o,1; Ba<o,s

NPD
NPD

Tmałość a zamarzanie-odmrarzanie
Mldżdódóóanóść- NPD
Trwalość a wietrzenie
,,zgorzel słoneczna" bazaltu

NPD

Trwalość a opony z kolcami
odporność na ści€rąnie abrazyjne przez opony z kolcami kruszyw grubych stosowanych
w warstwach nawierzchniowvch

NPD

Trwalość a szok termiczny
odporność na szok termiczny NPD

/miejsce i data/

lW

Zarądzania
Jakości

Artur",Ksiqżek


