
§cklaracja właśe§wośc§ użytkowyeh
Nr §N"} 3.4129-3

1. NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

żwir 2-8 mm
2. zamierzone żastosowanie lub zastosowania:

Prrygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektóW budowlanych (z wyłączeniem stosowania W warstwach naWierzchniowych)
3. Producent:

Prźedsiębiorstwo Produk€ji Kruszywa i Usług Geologicznych
I(Rl§zcEo s6

35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16
zakład Eksploatacii Krusrywa oTAŁĘŻ

39,306 Górki Mieleckie
woi. podkarpackie

4. UpraWnionyprżedstaWiciel:
Nie dotycry

5. system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użWkowych:
system 2+

6.a Normazharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub j€dnostki notyfikoWane:
lnstl^ut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr iednostki notyfikowanej - 1487

odpowiednia dokuńentecja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dołczy
Wl"aściWości użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości uźytkowych.
Niniejsza deklaracja Właściwości uźytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/20].1 na Wyłączną

Wimieniuproducentapodpisał: ArturKsiążek-PełnomocnikDyrektorads.ZintegrowanegosystemuZarządzania

producenta określone8o powyżej.
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Deklarowane właściwości

zasadnicze charakterystyki Wlaściwości ułtkowe
KsztaĘ wymiar i tęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Kształt kruszywa grubego

Gęstość ziarn, (p"}

2ls
G.8olz0
sl§, Fl§

2.65lt0.05l Ms/m'
obecność zaniecryszczeń
ZaWartość muszli W kruszywie grubym
PVfu

NPD
f,.

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszvwa grubego tArs
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
odporność na ścieranie kruszywa 8rube8o
odporność na poIerowanie

Odporność na ścieranie powierzchniowe

odporność na ścieranie abrazyine przez oponY z kolcami

NPD
NPD
NPD
NPD

skład/zawartość
składniki kruszywa grube8o z recyklin8u
Chlorki
siarczany rozpusżczalne w kwasie
5iarka całkowita
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie w kruszywach z recyklingu
składniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość wiązania i twardnienia betonu
WpłW na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklin8u)
zawartość Wę8lanu w kruszywach drobnych do Warstwy ścieralnej naWierzchni betonowych

NPD
<o,oL%

ASo,z

spelnia Wartości graniczne
NPD

spelnia wartości graniczne
NPD
NPD

stałość obiętości
stałość objętości - skurcz przy wysychaniu
Składniki, które wpływają na stałość obiętości żużla WielkopiecoWego chłodzonego powietrzem

spelnia wartości graniczne
NPD

Nasiąkliwość
NasiakliWość. (WA"J 1,,6|ż0,51%
substancje niebezpieczne:
Prom!eniowanie radioakĘwne
Uwalniane metale ciężkie
Uwalniane wę8lowodory poliaromatyczne
uwalniane inne substancie niebezpieczne

flńżrś 1,2.f2ń.,ś 240
As<0,5; cd<o,1; cr<o,1; cu<0,1; Ni<0,5; Pb<o,1; zn<1; Ba<0,5

NPD
NPD

Trualość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodporność kruszvwa grubego F
Tmalość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność alka liczno-krzemionkoWa stopień 0
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