
Dek|aracja wtaściwości użytkowych
Nr DNJ 10/27-1

1. (od idenMkacyjny typ wyrobu: 24- (RUSZYWA
Pochodzenie: ze 'óż natura|nych, s|€l okruchowych o.adowych czwańorzędowych
- prcdukowene poprżef częściowe klusfenie i śońowanie nadawy na mok.o

2' Wyrób budow|any (nazwa, typ, pańia, seria)i piaśek fwy|dv o.2 mm, krusfvwo d.obne o/2

3. ZastosowaniewyrobubudowlaneBoi

Zgodnie r PN.EN 12620+A1i2010 " l(rusrvwa do betonu

4. Nafwa, znak towarowy, adres producenta oraŻ adres faktadu produkującego Wyrób budow|any|

Pnedsiębiorstwo Plodukcji |tuszywa i uśłu8 Geo|o8icf nych
ItosmEo sd

35.959 RŹeszów, u|. M. Reja 16

z€kł.d E|Gp|oatacil Kruśzwa MDIÓW
33. y' Radłów, woi. malopolskie

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego prfedśtawicie|a: .

6' system oceny i weMkacji stalości w|aściwości uźytkowych wyrobu budow|ane8o: 4

7. Nazwa j numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącei udział w oceńi€ z8odności zak|adowej
kontro|i produkcji (stałości wła ściwości uźytkowych): -

8' Dek|arowane właściwoś.i uż}tkowe wyrobu budowlaneBo:

f esadnic?e charakterystyki
specWkacia techniczna

ol2 PN-EN 933-1:2000/
A1:2006

Uzlarnieni€ kruszywa
KateBoria, GF
Plo€ent przechodząc€j masyprzef sito:

ł2ńm
*  1mm
* 0,25 mm

98
88

PN-EN 12620+A1:2010

zawańość pylów, f % PN-EN 933-1:2000/
A1:2006

Gęstość zia.n, M&/m3
gęstość objętościowa ziarń, pa 2,65

PN-EN 1097-6:2002
/A1:2006

zawartośćsiarki ,5 % PN-EN 17f14-1:2000
Siarczanv, AS% PN-EN 1744'1i2000

R€ektywność aIkaIiczna, stopień 0 PN-S-0611l/45:1992



9. whś.iwości użytkow€ wyrobu okreś|one w pkt 1 i 2 Ę z8odne z w|aś.iwościami uźytkowymi
dekhrowanymiw pkt0.

iniejsza dek|aracia w|aściwości użytkoi/ych wydana zoGtaje na wyĘcŹną odpotĄ,|edżia|ność producenta
ołrcś|oneto w pkt 4.

fAaĘ
DdrY(ŹY rRuśżaw^ Dfi|lYF|(o^/^l'lEGo l{A m(UMEmAcH wYMll|A Mz F^KTUM- oal^(ol|/Al'||E fcool'|ość| cE} wYsrAwE'{YcH
w o(REs|E od ożl'.z'tŹ . - A rróRYcH PRzYwo.ANA ]lśT DE(LAiAoA zGoDNośo o NR: ot{l tol27

W imieniu produqenta podpisał:
Ańur rc|ą'ek - P€,''oj''eańk Dył|ktła &, Sysfćmu

Rż€gów,3olt.:.o4jl r; 6\| La|Ląd]2!ia
i . |al .ości

spożąd&no ś@nl. do wym..ń !.nrtYó w 2.ł' ||| Rofpożló'.n|. Par|.ńentu Eurcp€l'k|e.o I nady (UE) .r 3o5/201l ź dńla 9 ńar.a 2011 r. uśta.awl.ląelo
fh.rńÓnircwal. warunk| wp.oEdDn|. do obrotu wYrobów budow|ańy.h I uch}'lal*. dyEktYwę Rady 89ń06/Ew6'
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