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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

Piasek zwykly 0-2 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane W obiektach budowlanych i budownictwie drotowym
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Uslug Geoloticznych
KROszGEo sd

35-959 RzeszóW, u|. M. Reia 16

zaklad Eksploatacii Kruszywa oTAtĘŻ

39-306 Górki Mieleckie
Woj, podkarpackie

UpraWniony przedstaWiciel:

Nie dotycry
system(-y) oceny i Weryfikacji stałości właściwości użWkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN L3242:2o02+ A1:2@7
Jednostka lub jednostki notńkoWane;
lnstytut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr jednostki notyfikowanej - 1487

3,

odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotycry
Właściwości użytkowebkreślonego powyźej wyrobu są zgodne z żestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
NinieJ!za deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z8odnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/20!1, na wyłączną odpowiedzialność producenta określoneto powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Artur Książek - Pełnomocnik Dyrektora ds. aml, ,

/miejsce i data/

Deklarowane właściwości

zasadnicze charakterYstyki wlaściwości użytkowe
Ksztaft, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt kruszywa 8rube8o
Gestość ziarn. lo"l

0l2
GF85, GT.NR

NPD
2,66 [t0,05] Mg/m3

zanieczyszczenie
zaWartość pyłóW

Jakość pVłóW
f,

spełnia wańości progowe
Procent ziarn przekruszonych
Procentowa zaWartość ziarn prżekruszonych lub łamanVch oraz całkoWicie zaokrąglonych w kruszvwach grubvch NPD

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na lozdrabnianie kruszywa 8rube8o NPD

stalość objętości
Składniki, które wpłwają na stałość objętości źużla wielkopiecowego i stalowniczego używane8o jako kruszywo
niezwiazane

NPD

Nasiąkliwość/podciąganie
NasiąkIiWość, (WAra) o,3 |żo,Ll %

skład/zaWańość
Klasyfikacja sktadników kruszyw grubych z recyklingU
siarcżany rozpuszcżalne W Wodzie W kruszywach z recyklingu
siarczany rozpuszczalne W kwasie
siarka całkowita
składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek zWiązanych hydraulicZnie

NpD
NPD
ASo,z

s1

spelnia wartości prosowe
odporność na ścieranie
odporność na ścieranie kruszyw grubvch NPD
substancie niebezpieczne:
Łu8owane metale cięźkie
uwalniane inne 5ubstancie niebezpiecne

As<o,5; cd<ą1; cI<ą1; cu<0,1; Ni<0,5; Pb<0,1; zn<l; Ba<0,5
NPD

Trwałość a wietrzenie
,,Zgorzel słoneczna" bazaltu
Trwalość a zam]aźanie/rozmrażanie
Mrozoodporność

NPD

NPD
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