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2.
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Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piasek plukany 0_2 mm _ Łagów
Zamierzone zastosswanie lub zastosowania:
Kruszywo do belonu przeznaczonego do stosowania w budynkach, drogach i innych obiektach

budowlanych.
Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Kruszywo do nieałliązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

3.
4.
5.

Producent:

Bruk-Bet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ Nieciecza 199, 33-240 żabno
Zakłaó produkcyjny - Kopalnia ŁAGOW ll, ul. opatowska 23, 26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie
System(yi oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
uŻytkowych
System 2+

:

Normazharmonizowana:

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu
PN_EN 13043:2004/AP1:2010 _ Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
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Jednostka lub jednostki notyfikowane:

lnstytut ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
oddział Szkła i Materiałów Budowlanyeh w Krakowie
ośrodek Geńyfikacji i Normalizacji
Jednostka Notyfikowana - Nr 1487

6.

Deklarowane właŚciwościużytkowe:
Zasadnicze charaKerystyki

Wymiar kuszywa: d/D {mm)

ot2

Uziarnienie: (Kategoria)

Gr85

Zawańość pyłów: f 61

f3

Gęstośc objętościowa ziaren:

ą

Gęstośćziaren wysusŻonych

W

(Mglm3)

suszarce:

2,69
p.o

(Mg/m1

Gęstośćziarennasyconych i powierzchniowo osuszonych: p*a (Mg/m3)
Nasiąkliwość: WA24 (%)
Lekkie zanieczyszczenia: mLrc(%) (dla normy EN 13043)

Kanciastość kruszywa drobnego: Ecs (dla normy EN 13043)
Substancje niebezpieczne:

uzytkowe
Właściwości

2,65
2,66

WĄą1
mrpc0,1
Ecs 30

Ponizej wańości progowych

Właściwościużytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości
użytkowych wydana została zgodnie z rozpouądzeniem (UE)
nr 3a5Żffi1 na wyłączną odpowiedzialnośc producenta określonego powyżej'

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Bielawski

-

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Nieciecza, da. 21.06.2016
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