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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Grys dolomitowy B_16 mm _ Łagow

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.
Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drog i innych obiektow budowlanych.
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.
Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Producent:
Bruk-Bet Społka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Zakład produkcyjny - Kopalnia ŁAGOW ll, ul. opatowska 23,26-025 Łagow, woj. świętokrzyskie

System(y) oceny i weryfikacji stałosci własciwosci uzytkowych
System 2+

Norma zharmonizowana:
PN-EN 12620+41:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:20041AC:2004P + PN-EN 13043:20041Ap1:2MAP Kruszywa do
mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierz chniach pŻ eznaczonych do ruchu
PN-EN 'l3242+A1:20't0 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiał w
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Jednostka lublednostki notyfikowane:
lnstytut ceramiki i Materiał w Budowlanych w Warszawie
oddział szkła i Materiał w Budowlanych w Krakowie
ośrodek certyfikacji i Normalizacji
Jednostka Notyfikowana - Nr 1487
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Skład/zawartosc

ZawartoŚc siarczanow rozpuszczaInych w wodzie w kruszywach z recyklingu

Składniki Kruszyw naturalnych, ktÓre zmienia]ą szybkoŚc wiązania i twardnienia
,isJqlv-" ____
Wpływ na początek czasu wtązania cementu (kruszywa z recyklingu)

Zawartosc węglanu w kruszywach drobnych do warstwy ścieralnej nawierzchni
betonowych
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Substancje niebezpieczne
Promienrowanie radioaktywne (kruszywa
ze żrodeł radioaktywnych przewidziane
do uzycia w betonie w budynkach)
Uwalniane metaIe cięzkie
Uwalniane węglowodory poIiaromatyczne
Uwalniane inne substancje
niebezpieczne

Prom ieniowanie radioaktywne
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Uwalniane metale cięzkie [mg/kg]

f,."" <1 , lz-", <200 [Bq/kg]
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Cr=0,09, Cu=0,1 1; Hg<0,01
Mo=0,09, Ni=0,25, Pb=0,37,
Sb<O 06 Se<0 1 Zn=O 04

Uwalniane Węglowodory poliaromatyczne brak

Uwalniane inne substancje niebezpieczne brak
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PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:20041AC:2004P + PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P
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PrzyczepnoŚc kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego NPD

odpornoŚc na rozdrabnianie kruszywa grubego LAz,

na polerowanie/ścieranie
cieranie

odpornoŚc na polerowanie kruszywa grubego stosowanego do warstw
nawierzchniowych
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odpornoŚc na ścieranie powierzchniowe NPD

odpornośc na ścieranie kruszywa grubego Mor.20

na szok termiczny
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odpornośc na SZok termiczny NPD

NPDRozpad krzemianu dwuwapniowego w zuz|u wielkopiecowym chłodzonym
powletrzem

Rozpad związkow Żelaza w zuzlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem NPD

StałoŚc objętoŚci kruszywa z ŻuŻla stalowniczego NPD

rtośc

ebezpieczne
re radioaktywne
:tale ciężkie
:g lowodory poliaromatyczne
le substancje niebezpieczne

zamr aŻante-odm raza n ie

-l;;;;i; -
opony z kolcami

zok termiczny

Skład chemiczny

piori".io*a.* riAi";kttffi e -
4ęyą.t-o-9 Ć-Pl e!ry | aqlqy p r o! Ęn |9 rygrclyt

Uwalniane metale cięzkie

9yą| r'Ę!e. węg |9'99 olŁpo l ia romatyczn e

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

yi111"ir":::__ 
-_-

,,Zgorzel słoneczn a'' baza ltu

oopoirlosc na Ścieran,e abraży1rle pzeŻ op'ony ix'orcam' rruszyw gruoycn

{999'y9tJ9!!9-y9lslry !9 WęEg| n' qyyg!--
odpornoŚc na szok termiczny, powyzej NPDTrwałośc a



-l!-lW WłaŚciwoŚci uzytkowe

Kształt, wymiar i gęstośc ziarn

Wymiar kruszywa d/D [mm] B/1 6

Uziarnienie Kategoria Gc B5-'15

Kształt kruszywa grubego WskaŹnik płaskoŚci Flzo

GęstoŚc ziarn

p"IMg/m3] 2,70

p,o [Mg/m3] 2,66

p,.o [Mg/m3] 2,68

Zanieczyszczenie
Zawartosc pyłow f2

JakoŚc pyłÓw NPD

Procent ziarn przekruszonych Procentowa zawartoŚĆ ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie
zaokrąglonych w kruszywach grubych Cgorc
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StałoŚc objętoŚci

odpornoŚc na rozdrabnianie kruszywa grubego LAzL

Składniki ktore wpływają na stałoŚc objętoŚci zuzla wieIkopiecowego r

staIowniczego uzywanego jako kruszywo niezwiązane NPD

NasiąkliwoŚc/podciąg a n ie Nasiąkliwosc WAzł1

Skład /zawartoŚĆ

Klasyfikacja składnikow kruszyw grubych z recyklingu NPD

Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu NPD

Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,z

Siarka całkowita NPD

Składniki ktore wpływa1ą na szybkośc wiązania i twardnienia mieszanek
związanych hydraulicznie

NPD

odpornoŚc na Ścieranie odpornośc na ścieranie kruszyw grubych Mon20

Substancje niebezpieczne:
Ługowane metale cięŻkie
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

Zawa rtośc pienłiastkow prom ien iotworczych fr.u' (1 , fz-"^ <200 [Bq/kg]

Ługowane metale cięzkie [mg/kg]

As<0,5, 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 wletrzente
Trwałośc a zamr aŻanie l rozmraŻanle

,/gorzel słoneczn a'' baza ltu NPD

MrozoodpornoŚc Fr

Własciwosci uzytkowe okreslonego powyzej Wyrobu Są zgodne z Zestawem
uzytkowych Niniejsza deklaracja własciwoŚci uzytkowych Wydana została zgodnie
30512011 na wyłą cznąod powiedzialnoŚc producenta okreŚlonego powyzej.

deklarowanych właŚciwości
z rozporządzeniem (UE) nr


