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nr {8/ŁAGl2o17
1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Piasek płukany 0-2 mm -Łagów

2. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:
Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkachn do dlóg i innych obiektów budowlanych.
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg' lotnisk oraz inne pnzeznaczone do ruchu.
Niezwiązane i ariązane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

3. Producent:
Bruk_Bet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nieciecza {99, 33-240 żabno
Zakład produkcyiny _ Kopalnia ŁAGOW ll, ul. opatowska 23, 26-025 Łagów, woi. świętokrzryskie

4. System(y) oceny i weryfikacji stałoŚci właściwoŚci użytkowych:
System 2+

5. Normazharmonizowana:
PN-EN 12620+41220{0 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:2004/AC:2004P + PN-EN 1304it:2004tAp{:20'l0P Krusrywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych uttwaleń stoeowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzcbniach przeznaczonych do ruchu
PN_EN 13242+A1:2o1o Kruszywa do niezuviązanych i niąanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Jednostka lub jednostki noĘffikowane:
lnstytut Geramiki i taterlałów Budowlanych wWanEzawie
oddział Szkła i illateriałów Budowlanych w Krakowie
ośrodek certyfikacii i Normalizacii
Jednostka Noffikowana - Nr 1487

6' DeklarowanewłaŚciwoŚci użytkowe:

PN€N {2620+A{:20{0

Zasadnkre cfiaral(erystyki Właścircści użytkowe

Ksztafr 
' 
wymiar i gęstąść ziam

lilffiiarkmsrywa d/D lnxnl on

Uziamłenb Kategońl Ę85
Ksztaltkrusryua grubąo NPD

Gęst6ć źam i nasi4diurcść

p"łtvtrs/m1 2,6!)

p'u ll&łn1 2.62

*"o tnłs/m1 2,65

NaĘkswość wAal1

obecność zanieozyszczeń

ZavYartość muszliw kusz}vrb grubym NPD

Pyły
Jakoóć pyłwv NPD

zau.artość pył&.l fa

odporrnść na roztlrabnianb/kruszenb odpomość na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD

Odpomośćna
polerołanblścłaranie
abrazyjne/Ścieranie

odpomaić na ścieranb kruszyrva gr'ńego NPD

odpomość na pobroranb NPD

odpomdć na ścbnanie połłierzcfiniore NPD

odpomość na ścieranie ablazyine paez opony z kolcami NPD

Skład/zawańośc

składniki grubego krusz1'ura z rccykliqgu NPD

Chl'Drki NPD

Siarczarry rozpuszczalne w kwasie ASot



składzatvańość

Zawa'toŚć siarczanów rozpusŻczalnych w wodzie w kruszywach z
recyklingu NPD
Składniki krusryw naturalnycłl, ldó'e zmieniaią szybkość 'łĘzania i td'dnienia
beto{tu NPD

Wpływ na początek easu wipania @mentu (kruszywa z recyklingu) NPD
zawaftośc węghnu w kruszyrvach dfobnyth do wafsw scieralnei ńwieactrni
betonowych NPD

Stałość objętości
Stałość obĘtośr$ _ skurcz przy urysychaniu NPD
Skłaclniki które upływają na stałość objętości zuzla wiettopii:corlrego;hlod;;6
powierŻem NPD

Substancie niebezpiezne:
Prcnteniowanie radaoaktywne
zarvańość oien dastkóYv orombniofuórczvÓ f1*<1; f2*<20OlBqftgl

Promieniolr.anie radioakb'wne (krusąw"
ze źródd radaoaktyurnych pr.ewidian€
do użycia w betonie u. bdynkadl)
Uwałniane metale ciężtie
Uwalniane uęglotłodory polhomatyczne
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Uwalniane metale Ęż*ie tmslks]
As<),s; Ba=0,04; Gd= 0,06;
Cro,(x); Cu=0,1 1; Hg<0,01 ;

n&t{),Og; Ni=0,25; Pb=0,37;
sb<o (!6' -Śxo {' 7n=o (.ta

Uwalniane vęglowodory poliaromatyczne brak

Uwalniane inne substancje niebezpieczne brak
Tnrałość a zamrażanie-
rozmrażanie MrozoodpomŃć krusąłwa grub€go NPD
Tfwalośc a feaktytvndć ałkalicz,lc
kzemionkdłe Reaktnł'ność akaliczno_keemionkowa: Stopień 0

PN-EN 13A43:2OO4 + PN-EN 1304i1:2{XXIAC:2004p + PN-EN {3043:20fitAp{:20i0p
Zasadnicae ciaralderystyki r^naśclwości użytkowe

Kształt, wymiar igęstość ziam

V\Ęmiarkruszywa ci/D {mm] o12

Uziarnienie Kategoria Gr 85

t(sztalt krusznva grubego Wskaźnk płskości NPD

Gęstośćziam
p"tUg/mtt 2,69

p,o ltr&/m1 2,62

p*" tlr@ml 2,65

obecność zanbczyszczeń
Zawartość py{Ół f3

Jakość pylów NPD

Powierzchnie paekruszone i łamane Procentwa zawarłoóć żam o pol'vi€rzcfina prz*n'szonej i łama'Ę@
grubym Crmn

Przyczepność do lepiszcey bifu micanych Przycaepność kruszyw grubyc*r do bpiszcŹa bitwnicznego NPD

odpomość na rozdrabnianie/kruszenie odpomość na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
odpornośc na pobrorvanie kruszywa grubego stosołanego łló warsdw
nawie.zchniowych NPD

uopomosc na poEr
abrazyjne/ścieranie odpomość na ścbranie powbzchniołe NPD

odpomość na śĆbranie kruszyra grubego NPD

odpornośó na szok termicany odpomość na szok termiczny NPD

Stałość objętości

Rozpd krzemhnu dwuwapniowego w żuż{u wielkodecowym chbdónń
povvbtrzem NPD

RoŻpad ałi*'{on'v żelazaw żuilu vńelkodecou.ym cł}Mzonym porvietraem NPD

Stabść objętcci kruszywa z żużla stalorrniczego NPD

Skład /zawańość Skład chemiczny

sb. Praż-{3'62; Sio: 4,63;
AŁą.o'19; Fąog.o,l1;
CaG5,4,58; tilgo{,73;
Soro.M; KzSo,OS;
TOro,01; MnzO:{,o1;
Sr()-o {}3

Substancje niebezfi eczne:
Promieniowanie radioaktyrrne
Uwalniane metale cĘź'fu
Uwalniane uĘgLlowodory poliaromattczr€
Uwalniane inne substancje niebezpb:zne

Prombniowanie radloattywne
Zaułatosć pierwias&!'lv promienio{uórcrych fi* <1; fa,* <200 [Bqil(S]

Uwalniane metab cĘżłie
As<0,5; Ba=0,04; Cd= 0,06;
Cr.{,09; Cu:{,1 1; H9.0,01 ;

l/io=O,O9; Ni=0.25; Pb=O, 37;
Sb$.(F: Se<0.1: Zn=o.(N

tJwalniane węglorvodory poliaromatyczne brak
u$rafntane tnne suDstange nEbezpleczne brak

TrwałośĆ a zamrażanisodmrażanie Mrozoodpomość NPD

Trwałość a wietrzenb
"Zgorzęl słoneczna" bazaltu NPD

TMałoŚć a opony z kolcami odporność na śderanie abrazyine pfzez opo'ly z kdcami kruszyw grubych
sbsowanydi do waBtw nawierzchniou,ycłl NPD

Truałość a szok tenniczny odporność na szok termiczny, po^,yżej NPD



PN-EN '13242+A1:2OtO

Zasad nicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Kształt, wymiar i gęstośc ziarn

Zanteczyszczenie

Wymiar kruszywa d/D [mm] 0t2

Uziarnienie lKategoria
I

GnB5

Kształt kruszywa grubego NPD

Gęstośc ziarn

p"IMg/m3] 2,69

p,a [Mg/m3] z,oz

p..a IMg/m3] 2,65

ZawartoŚc pyłÓw f:

JakoŚc pyłÓw NPD

Procent ziarn przekruszonyc Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie
zaokrąglonych w kruszywach grubych Cgor:

odpo'nośc la rozo'abnianlelKrLSzenle odpornośc na rozdrabnianie krUszywa grubego NPD

Stałośc ob]ętoŚci
składniki które Wpływają na stałość objętości ŻuŻ|a wielkopiecowego i

staloWniczeqo użVWaneoo iako kruszvwo niezwiazane NPD

NasiąkliwoŚc/podciągan ie NasiąkIiwoŚc WAzą1

Skład /zawartośc

K|asyfikacja składnikÓw kruszyw grubych z recyklingu NPD

Siarczany rczpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu NPD

Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASu:

Siarka całkowita NPD

Składniki, które Wpływają na szybkośc Wiązania i twardnienia mieszanek
zwiazanvch hvdrauliczni NPD

odpornoŚc na Ścieranie odpornoŚc na ścieranie kruszyw grubych NPD

sUbstancje niebezpiecŻne:
Ługowane metale cięzkie
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Zawartośc pienłiastków prom ien iotwórczych fl'"' <1, Ł.* <200 [Bq/kg]

Ługowane metaIe cięzkie [mq/kg]

As<o,5, Ba=o,04; Cd= 0,06
Cr=0 09; Cu=0,1 1 , Hg<0,01
Mo=0 09, Ni=0,25, Pb=0,37
Sb<o.06: Se<o 1: Zn=o.04

Uwalniane inne substancje niebezpieczne brak

Trwałośc a wietrzenie
Trwałośc a zamr aŻaniel rozmr ażanie

',Zgorzel sło neczn a'' baza ltu NPD

MrozoodpornoŚc NPD

WłaŚciwoŚcl uzytkowe okreŚlonego powyzej WyrobU Są Zgodne Z ZeStaWem deklarowanych właŚciwości
uzytkowych Niniejsza deklaracja właŚciwoŚci uzytkowych Wydana Została Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305l201 1 na wyłączną odpowiedZialnoŚĆ producenta okreŚlonego powyzej.

W imientu producenta podpisał:

Paweł Bielawski_ Pełnomocnik dS' Zakładowej Kontroli Produkcji

(nazwrsko r stanowrsKo)

Nieciecza, dn. 27 11.2017r

(data a miejsce wystawienia)


