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Be$<§a raeja włfa§eff ułośei uźytkowyeNl
frłr DNJ 3/[1-5

Niepowtarżalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
żwir 8-16 mm
zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prrytotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanycn (z wyłączeniem stosowania w warstwach nawierzchniowych)
Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcii Kruszywa i Uslug Geologicznych
KRl§zGEo s6

35-959 Rzeszów, ul. M. Reia t6
zaklad Eksploatacji KrusryWa PlLzNo

39-220 Pilzno
woj. podkarpackie

UpraWniony prżedstaWiciel:
Nie dotycry
system(-y) ocenV i Weryfikacji stałości Właściwości użWkowych:
system 2+

Norma zharmonizowana:
EN 12620:2002+A1:2008
Jednostka lub jednostki notyfikoWane:
lnstytut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr jednostki notyfikowanej - 1487

odpowiednia dokunentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dotyąy
Właściwości użWkowe określonego powyźej Wyrobu są zgodne z zestawem dek|arowanych Wlaściwości użytkowych.
Ninie]'sza deklaracja wlaściwości użWkoWych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr3Q5/201,7 na Wyłączną ialność producenta okreśIonego poWyźej.

W imieniu producenta podpisał: Artur Ksiąźek - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego syst
brtora
fllZar7ĄdzŃft

RzeszóW,03.01.2020 r. ds. Zin

/miejsce i data/
Kięrow,n

kiqżek

Deklarowane właściwości

zasadnicze charakterystyki Wlaściwości ułtkowe
K§ztaft, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Ksztaft kruszywa grubego

Gestość ziarn, (o")

8l!6
Gc85l20
sl4o, Fl35

2,55[i0,05] Mg/m3

Obecność zaniecryszczeń
zawartość muszli W kruszywie grubym
PVfu

NPD
f..

odporność na rozdrabnianie/kruszenie
ndnórnóćć na rozrłrahniania krll<zvwa p [A
Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
odporność nd ścieranie kruszywa grubego

odporność na polerowanie
odporność na ścieranie poWierzchniowe
odporność na ścieranie abrazvine przez opony z kolcami

NPD
NPD
NPD
NPD

sklad/zawartość
Składniki kruszywa grubego z recyklingu
chlorki
siarczany rożpuszcżaIne W kwasie
siarka całkowita
zawartość siarczanóW rożpuszcżalnych W Wodzie W kruszywach z recyklingu
Skladniki kruszyw naturalnych, które zmieniają szybkość Wiążania i twardnienia betonu
WpłyW na pocZątek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklingu)
ZaWartość Węglanu W kruszywach drobnych do Warstwy ścieralnej naWierzchni betonowych

NPD
<o,0L%

A5o,z

spelnia Wartości 8rani€zne
NPD

spełnia wartości graniczne
NPD
NPD

stalość objętości
stałość objętości - skurcz przy wysychaniu
Skladniki, które wpfuwaia na stałość obietości żużla Wielkopiecowego chlodzonego poWietrzem

spelnia wańości graniczne
NPD

NasiąkliWość
Gęstość ziarn i nasiąkliWość 4,6 |źt|%
substancje niebezpieczne:
Promieniowani€ radioaktywne
Uwalniane metale ciężkie
UWalniane WęgloWodory poliaromatyczne
uwalniane inne substancie niebezpieczne

frmilś 1,2,f2nilś 2Ąo
As<o,s; cd<o,1; cr<o,2; cu<o,1; Ni<0,2; Pb<0,5; Zn<o,zi Ba<o,z

NPD
NPD

Truałość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodoorność kruszvwa qru beso
Trualość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność alkalicz no-krzemionkoWa stopień 0


