
BRUK-BET*,""
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. 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

4. System(y) oceny i weryfikacji stałoŚci właŚciwoŚci użytkowych:
System 2+

5. Normazharmonizowana:
PN-EN 13242+A1z2a1o Kruszyrva do niezrviązanych i miąanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drcgolvym

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:

Zasadnicze cńafakterysbd{ Vtfficiwości użytkowe

KsŹalt' wymiar i gęstość ziam

lt'{ymiarkmszlwa d/D[mm] 063

Uziambnb Kdegoria GA85

lGńaltkrusznra grubego Vrłskaźnk płaskosci Flzo

Ęstośćziam tt-Ę/inl

Pm 2,70

Itu 2,65

9"* 2,67

Zanieczyszczenie Zamrtośłi pylńr f,

Procent ziam przekrusaonycłt Pro€nblra zatr.atoóó zkm prŻekrGzor'!rch lub bnan}th oraz calkot.'icb
zaokrągbny€h w kruszn cfi $ubyt'l Cryr

odpomość na rozdrabnianblkruszenie odpomość na rozdrabnbnb kruszTrra grubego LAz.

Stałość oĘętości Sktadniki ktffe uflyuają na sblość ołiętdci żx'Ża'łidkopie{:ouego l
stdofisczeoo użvwanffi iako knszvrrro niezviazane NPD

NasĘklih'ośćJpodciąganb Nasiąkhrość wAz.1

Skład /zawartość

Klasyfikacia składnk&v krusąpv grubycn z recyklirrgu NPD

Siarcaany rozpuszczalne w rłodzie w kruszyrvacfr z reqftlingu NPD

Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo:

Siarka ca&orita NPD
Skhdn*i. k6rc ufipaĘ na szybkoćć w*łzada i twardnienb mixzanek
atiazanyc$ łrYdrauEcańe NPD

odpomość na &jeranie odpomog' na ścieranie krusz11w grubycłl NPD

Substancje niebez{*s:ule:
ŁugoułarE rnetab ciężkie
Uwalniane inne s(óstancie nblrcz$azne

Zawartość pbnłiaslkÓw pfom'eniotT,órczych tt*<1: fŻ'*<2o0 {B{ksl

Ługołane rretale ce2żkb tmgts]
As4ś; Ba=0'04; Ccl= 0'06;
CFO,oq Cu={,1 1; H9.0,01
lło=o'oq ili=o'2s; PFO' 37;
SH).06: Se<o.l: Zn=0.04

t hmhiarc inre substarrcie niebetpiecae brak

Tnralość a wieilrzenie TrYUabść a Żgorzel sloneczna' bazałfu NPD

Mrozoodpomość Fr



\Ą/łaściwoŚci uż$kowe okreŚlonego povrryŻej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właŚciwości użytkowych wydana została zgodnie z rozpoządzeniem (UE) nr
305/20 1 1 na wyłączną odpowiedzialnośĆ producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Bielawski- Pełnomocnik ds' Zakładowej Kontroli Produkcji

(naarvisko i stanowisko)

Nieciecza, dn. 27.1 1.2017 r.
CNIK

Kontroli Proetukcjr

(data i mbjsce wystawienia)
Pttweł Bieluwski


