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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Grys dolomitowy 2-8 mm - Łagow

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drog i innych obiektow budowlanych.
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog, lotnlsk oraz inne przeznaczone do ruchu.
Niezwiązane i związane hydraulicznle materiaĘ stosowane W obiektach budowIanych i budownictwie

drogowym.
Producent:

Bruk-Bet Społka z ograniczoną odpo'wiedzialnością _ Nieciecza 199, 33-240 Zabno
Zakład produkcyjny - Kopalnia ŁAGOW ll, ul. opatowska 23,26-025 Łagow, Woj. świętokrzyskie
4.

5

System(y) oceny i weryfikacji stałosci własciwosci uzytkowych:

System

2+

Norma zharmonizowana.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:20041AC:2004P + PN-EN 13043:20041Ap'l:2010P Kruszywa do
mieszanek bitumlcznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powieru chniach pŻeznaczonych do ruchu
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiał w
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Jednostka lub jednostki 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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Deklarowane Właściwościużytkowe:

pN-EN 12620+A1:2010
Zasadnicze

ch a ra kte

WłaŚciwoŚci uzytkowe

rystyki

Wymiar kruszywa d/D
Uziarnienie
Kształt kruszywa grubego
Kształt' wymiar

i

Tolerancja

Gr'17,5

Kategoria

G" 85/20

Wskaznik płaskoŚci

gęstoŚc ziarn

GęstoŚc ziarn i nasiąkliwośc

;:iilffi3i'""

WysusŻor]yoh W SuSZarce

powrerzchniowo

osuszonych

ZawartoŚc muszli w kruszywie grubym
JakoŚc pyłow

o becn ośc zanieczy szczen

ZawartoŚc pyłow
odpornośc na rozd rabnianieikruszenie

odpornoŚc na rozdrabnianle kruszywa grubego
odpornoŚc na Ścieranie kruszywa grubego
Odpornosc na polerowanie

odpornośc na
polerowa

n

ie/Ściera

n

abrazy1nelścieranie

ie

odpornoścna ścieranie powierzchniowe
odpornoścna ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami
Składniki grubego kruszywa z recyklingu

Skład/zawartośc

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

Siarka całkowita

NPD

ZawartoŚc siarczanow rozpusz;zalnych w Wodzie w kruszywach z

NPD

Składniki kruszyw naturalnych' ktore zmieniają szybkoŚc wiązania i twardnienia

Skład/zawartośc

Wpływ na początek czaSu wiązania cementu (kruszywa z recyklingu)
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NPD

"

NPD

_

NPD

_

Stałoścobjętości - skurcz przy Wysychaniu

Stałosc objętoŚci
Su bstancje niebezpieczne.

Promieniowa n ie radioaktywne (kruszywa
ze Żrodeł radioaktywnych przewidziane
do uzycia w betonie w budynkach)
[Jwalniane metale cIęzkle
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne
Uwalniane inne substancle

niebezpieczne
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Uwalniane inne substancie niebezpieczne
1

1 1ą1 ą-1ryę91o_1ry-o"q.-"g

Trwałośca reaktywnośc alkalicznokrzemionkowa

ReaktywnoŚc

a

<200 [Bq/kg]

Mo=0,09, Ni=0,25, Pb=0,37

"9*!,. Q,.0*9,. 9_,e-: Q.

Mrozoodpornośc kruSzywa

i

g

1,

Z

brak

"

1.-9

Q4

brak

rubego

lkaliczno-krzem ionkowa

Stopien 0

:

Wymiar kruszywa d/D [mm]

2tB

Uziarnienie
Kształt, wymtar i gęstoścziarn

fz^u,

As<O,5; Ba=O,04, Cd= 0,06,
Cr=0,09; Cu=0,1 1, Hg<0,01

Uwalniane metale cięzkie

Trwałosc a zamr azanie- ozmr aŻanie
r

NPD

Składntki ktore wpływają na stałoścob1ętości żuzla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem
Promieniowanie radioaktywne

Tolerancja

Gro,,',

Kategoria

Gc 90/15

Wskaznik płaskości

Kształt kruszywa grubego

o

F lzo

7to

GęstoŚc zlarn

2,65
2,67

obecn oŚc zanieczy szczen

Powierzchnie przekruszone i łamane
zyczepnoŚc do leplszczy bttumicznych

odpornoŚc na rozdrabn janie/kruszenie

odpornoŚc na polerowanie/Ścieran ie
abrazy1nelścieran ie

Zawartosc pyłow
NPD

JakoŚc pyłow
Procentowa zawartoścziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie

C,

ubym

PrzyczepnoŚc kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego

NPD

odpornoŚc na rozdrabnianie kruszywa grubego

LAzL

odpornoŚc na polerowanie kruszywa grubego StoSoWanego do warstw

NPD

odpornosc na Ścieranie powierzchniowe

NPD
Mor20

odpornoŚc na Ścieranie kruszywa grubego

odpornośc na szok termiczny

StałoŚc objętości

ooro

odpornoścna szok termiczny

NPD

Rozpad krzemjanu dwuwapniowego w zuz|u wieIkopiecowym chłodzonym
powietrzem

NPt]

Rozpad związkow zelazaw zuzlu wielkopiecowym chłodzonym powietrzem

NPD
NPD

StałoŚc objętości kruszywa z zuzla stalowniczego

Str Praz.-43,62, SiOr

-0,63
Al2O3-0,1 9; FezOe-0,1 1
CaO-54 58; MgO-0 73;
SOg-O,04; KzO-O,05;
,

Skład /zawartoŚc

Skład chemiczny

TiO2-0 01; MnzO:-0,01
sr9-Q-Q9""

Substancle niebezpieczne.

Promieniowanie radioaktywne
UwaIrllane metale clęzkie
Uwalniane węgIowodory poIiaromatyczne
Uwalniane rnne substancje niebezpieczne

Promieniowanie radioaktywne
q]tąl 9 9ę-p]9j{Ę!-t5Q y PI qnęl9_l.y9!c'1y-c
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Uwalniane metale cięzkie

f

'...

<1

,

fr,,^^

<200 [Bq/kgl

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 weqlowodorv poliaromatvczne
Uwalniane inne substancie niebezpieczne

brak
brak

Tnv ałośca zamraŻanie-odmraŻan ie

MrozoodpornoŚc

Tnvałośca wietrzenie

,,Zgorzel słoneczna'' bazaltu

NPD

odpoi."ś'.;-sciJ'a*" abrazy1ne

przez opony z ko|cami kruszyw grubych
stosowanych do warstw nawierzchniowych

NPD

odpornoŚc na szok termiczny, powyzeJ

NPD

TrwałoŚc a opony z kolcami
TrwałoŚc a szok termlczny

,

Fr

PN-EN 13242+41:2010
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Zasadnicze charakterystyki
Wymiar kruszywa d/D [mm]

2tB

Uziarnienie:
Kształt, wymiar

i

Kształt kruszywa

gęstoścziarn

I Tolerancja

Grc20t17,5

I Kategoria

Gc 85-'15

fgrubego

I Wskaznik płaskoŚci

Flzo

Gęstośc^objętościowa zrarn

2,70

p"IMg/mJ]

"ęW
p,o IMgim3]

GęstoŚc ziarn

2,65

GęstoŚc ziarn nasyconych l
pu*f::r?tl,J]u*o osuszonycir

2,67

ZawartoŚc pyłow
v

fz

JakoŚc pyłÓw

NPD

Procent ziarn przekruszonych

Procentowa zawartoŚc ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie
zaokraqlonvch w kruszywach qrubvch

Cso,,

odpornoŚc na rozdrabnianie/kruszenie

odpornośc na rozdrabnianie kruszywa grubego

LAzo

NasiąkliwoŚc/podciągan'"-

_ ".

-.

Skład /zawartoŚc

Składnikl ktore Wpływają na stałoŚc objętoŚci zuzla wieIkopiecowego
stalowniczego uzywanego jako kruszywo niezwlązane

NPD

i

Nasiąkliwośc

WA2a'1

Klasyfikacja składnikow kruszyw grubych z recyklingu

ASo

Siarczany rczpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu

NPD

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

NPD

Siarka całkowita

NPD

Składnikr ktore wpływają na szybkośc wiązania i twardnienia mieszanek
związanych hydraulicznie

NPD

odpornośc na Ścieranie kruszyw grubych

91r:_:":5''*':iu_

ZawartoŚc pienłiastkow prom

Substancje niebezpieczne.
Ługowane metale cięŻkte
Uwalniane inne substancje niebezpieczne

TrwałoŚc a wietrzenie
Tnlyałośca zamr aŻanielrozm raza n ie

Ługowane metale

cięzkie

ien

z

Mo120
fr."*

iotworczych

(1',

'fz^", <200 [Bq/kg]

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

[mg/kg]

Uwalniane inne substancje niebezpieczne

brak

,,Zgorzel słoneczn a'' baza

NPD

ltu

MrozoodpornoŚc

Fr

WłaŚciwościużytkowe okreŚlonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych WłaŚciwoŚci
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwoŚciuŻytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
3051201 1 na wyłączną odpowiedzialnośĆpIoducenta okreŚlonego powyżej'
W imieniu producenta podpisał
Paweł Bielawski _ Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
(nazwisko
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stanowisko
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