
Dek!a naeja wtaściwości uźytlcowye§,t

Nr DNJ 3/11-5

1. NiepoMarzalny kod identyfikacyjny typu Wyrobu:

Piasek zwykły 0-2 mm
2. zamielzonezastosowanie lub zastosowania:

Prrygotowanie b€tonu do zastosowania w budynkach, do dró8 i innych obiektóW budowlanych
3. Producent:

Przedsiębiorstwo Produkcji Krusrywa i Uslut Geologicznych
KR(§uGEo s6

35-959 RzeszóW, ul. M. Reja 16

zakład Eksploatacii Krusrywa PlLzNo
39-220 Pilzno

Woj. podkarpackie

5.

6.a

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

Norma żharmonizowana:
EN 12520:2002+A1:2008
jednostka lub jednostki notyfikoWane:
lnsMut ceramiki i Materialów Budowlanych
Nr iednostki notyfikowanej - 1487

właściwości

odpowiednia dokumenta€ja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Nie dołcry
WłaściWości uźytkowe określonego powyżej Wyrobu są z8odne z zestawem deklarowanych Właściwości użytkoWych.

W imieniu producenta podpisał: Artur Książek- Pełnomocnik Dyrektora ds. zintegroWanego systemu zarz

Pęł§(

RzeszóW, 03.01.2020 r ds. Zintegrow
kięrowntł

Deklarowane
zasadnicze charaktervswki wlaściwości użvtkowe

Ksztalt, wymiar i gęstość ziarn
Wymiar kruszywa, (d/D)

uziarnienie
Ksztaft kruszywa grubego
Gęstość ziarn, {p")

012
GF 85
NPD

2,65]t0.05l Ms/m3
obecność zaniecryszczeń
zawartość muszli w kruszywie grubym
PVfu

NPD
fl

Odporność na rozdrabnianie/kruszenie
odporność na rozdrabnianie kruszvwa grubego NPD

Odporność na polerowanie/ścieranie abrazyjne/ścieranie
Odporność na ścieranie kruszywa grubego

odporność na poleroWanie

odporność na ścieranie powierzchnioWe
odporność na ścieranie abraZyine przeZ opony z kolcami

NPD
NPD
NPD
NPD

sktad/zawartość
Sktadniki kruszywa grubego z recyklingu
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
Wpiyw na początek czasu Wiązania cementu (kruszywa z recyklin8u)
zaWartość Węglanu w kruszywach drobnych do Warstwy ścieralne.j naWierzchni betonowych

NPD
<0,0t%

A$,z
spelnia wartości graniczne

NPD
spełnia wańości 8raniczne

NPD
NPD

stalość obiętości
stałość ob.iętości - skurcz przy wysychaniu
składniki, które wpłvwaia na stałość obietości żuż|a wielkopiecowego chłodżonego powietrżem

NPD
NPD

Nasiąkliwość
Gestość ziarn i nasiakliwość 0,6Iż0,2|%
substanc,ie niebezpieczne:
Promieniowanie radioaktywne
Uwalniane metale ciężkie
Uwalniane wę8lowodory poliaromatyczne
uwalnianeinne substancie niebezpieczne

,LmdśL,2,t2tEś24,o
As<o,5; cd<0,1,; cr<0,2; cu<O,x; Ni<ą2i Pb<o,si zn<0,2; Ba<o,2

NPD
NPD

Trualość a zamrażanie-rozmrażanie
Mrozoodporność krusżvwa srubeso NPD
Tmałość a reaktywność alkaliczno-krzemionkowa
Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa ńo

/miejsce i data/

Ksiażek

7.

,:'/

Niniejsza deklaracja Wtaściwości użytkoWych Wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 producenta określonego poWyżej.

Zarządzanw
Jakości


