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DEKLARAGJA WŁAsclwoscl UzYTKoWYcH
nr 24lŁAGl2017

1.

Niepowtazalny kod idenĘfikacyjny typu wyrobu:
Mieszanka hmana dolomitowa 0s3 mm -Łagów

2.

Zamiezone zastosowanie lub zastosowania:
Nieruiązane i ariązane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

3.
4.
5.

Producent:

Bruk-Bet Spółka z ograniczoną odpowiedziatnością - Nieciecza 199, 33_240 żhbno
Zakład produkcylny - Kopalnia ŁAGollU ll, uI. opatowska 23, 26{25 Łagów, woj. świętokrzyskie
System(y) oceny i weryfikacji stałoŚci właŚciwoŚci użytkowych:

System 2+

Normazharmonizowana:

PN-EN 13242+A1z2a1o Kruszyrva do niezrviązanych

i miąanych

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drcgolvym

hydraulicznie materiałów

Jednostka lub jednostki noĘfikowane:
lnstytut Geramiki i Materiałów Budowlanych w Vllarszawie
oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

ośrodek CeĄfikac|i i Normalizacii
Jednostka NoĘ1ftkowana _ Nr 1487

6.

DeklarowanewłaŚciwości użytkowe:
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\Ą/łaściwoŚci uż$kowe okreŚlonego povrryŻej wyrobu

są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
z rozpoządzeniem (UE) nr

użytkowych. Niniejsza deklaracja właŚciwościużytkowych wydana została zgodnie
305/20 1 1 na wyłączną odpowiedzialnośĆproducenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Bielawski- Pełnomocnik ds' Zakładowej Kontroli Produkcji
(naarvisko

i

stanowisko)

Nieciecza, dn. 27.1 1.2017
(data i

mbjsce wystawienia)
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Kontroli Proetukcjr

Pttweł Bieluwski

