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nr 23lŁAGl2a17
N iepowtazalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu :

itieszanka łamana dolomitowa 0_3{'5 mm _ Łagów

Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:
Niezrviązane i ałiązane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Producent:
Bruk-Bet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nieciecza 199,33_2fi Żabno
Zakład produkcyiny - Kopalnia ŁAGOW ll, ul. opatowska 23, 26{125 Łagów, wol. świętokrzyskie

System(y) oceny i weryfi kacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+

Norma zharmonizowana:
PN-EN 13212+A1:2010 Kruszywa do nienią1anych i miązanych hydraulicznie materiałów
stoeowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Jednostka lub jednostki noĘffikowane:
lnsĘ1tut Ceramiki i Mateńałów Budowlanych w Warszawie
oddział Szkła i Mateńałów Budowlanych w Krakowie
ośrodek Gertyfikacii i Normalizacji
Jednostka NoĘfikowana - Nr 1487

Deklarowane właściwości użytkowe:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zasadnicze cfi araKerystg<i l/lńaściuości użytkowe

Kształ' wymiar i gęstość ziam

tĄ6niarknszywa d/D[mml 0a1,5

Uziamienie Kategor*a Gł85

Kształtkruszywa grubąo tl/skaŹnk plaskćd Fl:s

ĘstośćŹam [i'sii''1

P* 2,70

9a 2,65

&sd 2,67

Zanieczlpzczenie Zanłańość py*iw fi

Procent ziam przekruszonych Prooentom zawańośc zian prŻd$'śzor'rh ]ub hnanytń o{az calŁońje
zad(r{'lychwkftśzy'łdl grubydl Csrs

odpomość na .ozdrabnianidkuszer$e @pomość na rozdrabnianb krusz}m grubąo LArs

stałość ot{soścj Składniki które ufiyr*aĘ na staffić offici źUżla widkopieeorcgo i
stdÓtł{iczeso uŹYwry€qo iako kruszrwo nkwiazane NPD

Nasiąkliwqść/podcĘganb Nffiiąkh'Yąść WAzrl

Skład /zawańość

Klasyfika{a skbdni<Ór kruszyv grubyc{r z req/<lirrgu NPD

Siarcaany rozpuszczalne w vrcdzie w krusąwac*r z recyklingu NPD

S'rarczarry rozpr.szczalne w kwasie ASor

Sia*a ca#<ołita NPD
sldadnki' ktole uplyłaĘ na szybkość wiązaf*a i tułar'ninia młgszańe*
ał'ązanydl hydrautcznb NPD

odpomość na ś$eranb Odpmość na ścbranie kruszyrv grubydr NPD

SubstaĘe ntsbezpitzne:
Ługowane fiEtałe cięŹ'lde
uwalnia.E i'r}e subołancłe niebezpG€ne

Zaułańość pfuwiastkÓr prombniotuórczyÓ fł*<1; fa*<200lB{kgl

Ługołane metale ciężkie tnqłsl
As{,5; Fo,04; Cd= 0,06;
Cr4,09: Cu4,1 1; H9.0,01 ;

Mo=O,Oq Ni{,25; Pb=O, 37;
-qb<O 06- Sp.<a) 1' 7n=O M

t Uuahiaf€ inne sł.tbstancp niebezpieczoe brak

Ttwałość a wietrzenie Tlunłrść a
zamraźanier'rozmfaŹanie

"Zqorzel sbreczna' bazaltu NPD

MrozoodpomqŚć Fł



Właściwości uŻytkowe określonego pov,'yŻej wyrobu ą z$odne z zestawem deklarowanych rłdaściwoŚci
użytkowych' Niniejsza deklaracja udaściwoŚci uŻytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/201 1 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonąo po'Jvyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Bielawski_ Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Nieciecza, dn. 27 .1 1.2A17 r.

(data i miejsce urystawienia)
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