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

Przedsiębiorstwo Produkcji Krusrywa i Uslug Geoloticznych
xRO§zGlo §€

35-959 Rzeszów, ul, M. Reja 16

zaklad Eksploatacji Kruszywa oTAŁĘŻ

39-306 Górki Mieleckie
woj. podkarpackie

UpraWniony przedstaWiciel;
Nie dotycry
system(-y) oceny i weryfikacji stałości WłaściWości użytkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN 13oł3:2002 i EN 13043:2002/Ac:2004
Jednostka lub jednostki notńkoWane:
lnstytut ceramiki i MaterialóW Budowlanych
Nr jednostki notyfikowanei - 1487

8. odpowiednia dokumentac.ja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dowczy
Wlaściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem detlarowanyirrłł6iciwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja wtaŚciwości użytkowych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem'(UE) nr 305/207L na wyłączną odpowiedzialność producenta określone8o powyżej

W imieniu producenta podpisał: Artur Książek- Pełnomocnik Dyrektora ds. ZintegroWanego syst
!K lo
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Deklarowane właściwości

zasadnicze charakterYstyki Właściwości użYtkowe
Kształt, Wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Ksztaft kruszywa grubeto
Gestość ziarn, (o,)

ol2
GF 85, GrcNR

NPD
2-66tio-ost Mplm3

obecność zaniecryszczeń
Jakość pyłów MBFNR
Powierzchnie przekruszone i łamane
Procentowa zaWartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym NPD
Przyczepność do lepiszcry bitumicznych
Przyczepność kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego NPD
odporność na rdzdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszvwa grubego NPD
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyine/ścieranie
odporność na poleroWanie krusżywa grubego stosowane8o do Warstw naWierzchnioWych
odporność na ścieranie powierzchniowe

odporność na ścieranie kruszvwa srubeso

NPD
NPD
NPD

odporność na szok termiczny
Odporność na szok termiczny

NPD

stalość obiętości
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w żużlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem
Rozpad zWiązkóW żelaza w żużlu WielkopiecoWym chłodzonym poWietrzem
stalość objetości kruszywa z żużla stalowniczego

NPD
NPD
NPD

sklad/zawartość
skład chemiczny

SkaĘ okruchowe osadowe czwańorzędowe zlóż naturalnych.
ziarna skał:
metamorficu nych (kwarcyty) - powyżej 85 %

osadowych (piaskowiec) - do L5%
magmowYch {sranit) - do 4 %

substancje niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
Uwalniane metale ciężkie
UWalniane wę8lowodory poliaromatyczne
Uwalnianeinne substancje niebezpieczne

fLń.xś L,lł2^aś 24a
As<o,5; cd<0,1; cr<0,1; Cu<0,1; Ni<0,5; Pb<o,1; zn<1; Ba<0,5

NPD
NPD

Trualość a zamarzanie-odmrarzanie
Mrozoodporność NPD
Trualość a wietrzenie
,,Zgorzel słoneczna" bazaltu

NPD

Tnłalość a opony z kolcami
Odporność na ścierariie abrazyjne przez opony z kolcami kruszyw grubych stosowanych
w warstwach nawierzchniowvch

NPD

Trwalość a szok termiczny
odporność na szok termicznY NPD
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