
Dek|aracja właściwości użytkowych
Nr DNJ 15al22-1

1. Kod identyfikacyjny typ wvrobu: 24- KRUSZYWA
Pochodfenie: fe złóź natura|ny.h, skał okru.howYch osadowy.h .żwartorzędowy.h
- produkowane poprzez cfęściowe kruszenie i sońowanie na mokro nadawy

2. Wyrób budow|any (nazwa, typ, pańia, seria): gryś 2.8 mm, !!!E449!!lbg3lg

3. Zastosowaniewyrobubldowlanegol

Zgodnie z PN-EN 1262GrA1:2010 - Kruszywa do betonu
sKadnik betonu do zastosowania w budynkach, do d.15g i inńwh oblektów budow|anvch

4. Nazwa, znak towarowy, adres producenta oraf adreś zakładu produlującego wyrób budow|any:

Pru edśiębiors1wo Produkcji Kruszyu,a i usług Geo|ot|chy.h
I(ROSZGEO sa

3s.959 Rzeszów, uL M. Reja 16

ZaKad Ekploatacji Kru*yv.a FRYDMAN
34.ł3s F.ydman, woj. malopotskie

5' Nazwa iadres kontaktowy upoważnione8o przedstawiciela: -

5. system oceny i weMkacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 4

7. Nazwa i numer idenMkacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie z8odności zakładowej
kontro|i produkcji (stałości w|aściwości użytkowych):

8. Dek|arowane właściwości użytkowe wyrobu budow|anego:

Zas ad n icze cha ra kterystyki
Zharmonizowana

specwkacia technicrna

2la PN-EN 933-1:2000/
A1r2006

uziarnienle kruszywa
Kategoria, Gc
Tolerancja kategorii. G
Procent przechod2acei masv na sicie:

cc85/20
q L7,5

PN-EN 12620+A1r2010

zawańość py|ów, f %
PN-EN 933-1:2000/

A1r2006

Wskaźnik p|eskości, FI
PN-EN 933-3i1999/

A1r2004
Wskaźnik ksztahu,5| slzo PN-EN 933-4:2008
odDorność na rozdrabniani€. LA PN-EN 1097-2:2010
Mtozoodoo.ność' F% PN-EN 1367-1:2007
Gęstość ziarn, Mg,/m.
gęstość objętoś€iowa ziarn, p:

PN EN 1097"6:2002
/A712006

zawańość siarki ,  s % <1 PN-EN 1744-1.:2000
Siarczany, AS% PN-EN 1744-1r2000
Reaktywność e IkaIiczna, stopień
Frakcja:
24
4-8

o
0

PN-91/8-05714.34



9. wł.ściwości utytkowe wy'obu określone w pkt 1 i 2 są fBodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkg.

Ninieisza dek|aracja t,uaściwości Uźytłowych wydana zośaie na wv|ączną odpow|edzia|ność producenta
okreś|onego w pkt 4'

ut !E

w oKREs|E odo]|J'.ł!'.' l o||,l5./,ż

w imieniu producenta podplsal:
Artur lGląźek - Pe,'o,'oąt,, Dwk.oło d', syśemu

(n.ńbImd.q.' Zu..!Rt€.!óĘ 3o.u.2ot2.. l i , lakoścl

spożądŹońo śiosowńle do wyń*ań Fw6Ąch w rał. I Rorpo|!ądrenia P..|.m.ńtu Europejskieso ] Rady (uE) nr 305/2011 1 dn]. 9 ńarca 2011r' u.t.ńiwi.jącego
fharńoń row.n!warunkiwp.ow.d.ln|a do ob.otu wyEbówbudowlańych i u chy|.ląc. dylektylvę R.dv 89/1o6/EwG'


