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DEKLARAcJA wrnŚcwoŚcl uŻvrxowYcH
nr 23lŁAGl2a17

1.

N iepowtazalny kod identyfi kacyjny typu wyrobu
itieszanka łamana dolomitowa 0_3{'5 mm _ Łagów

2.

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

3.

Producent:

4.
5.

:

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 stałościwłaściwości
użytkowych:
System 2+
Norma zharmonizowana:

i

PN-EN 13212+A1:2010 Kruszywa do nienią1anych

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
6.

Deklarowane właściwości
użytkowe:
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WłaściwościuŻytkowe 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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