ffi

ffiffiffiffi-mmw;.""
DE

KLARACJA WŁAŚclWoŚcI UzYTKoWYc
nr 8/KLll2017

H

Niepowtarzalny kod identyfikacylny typu wyrobu

Produkt uboczny kruszony

- kruszywo z recyklingu BRUK-BET

Zamterzone zastosowanie lub zastosowania:
Niezwiązane i związane hydrauIicznie materiaĘ stosowane W obiektach budowIanych i budownictwie
drogowym.
Producent:

Bruk_Bet Społka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Zakład eksploatacji kruszyw - KLlKOWA, 33-102 Tarnow, woj. małopolskie
System(y) oceny i weryfikac1i stałosci własciwosci uzytkowych

System 4

5.

Normazharmonizowana:

PN_EN 13242+A1:2010 Kruszywa

do

niezwiązanych

i

związanych hydraulicznie materiał w

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Jednostka lub lednostki notyfikowane:
Nie dotyczy

6.

Deklarowane WłaŚciwoŚci użytkowe:

Zasad

n

WłaŚciwościuzytkowe

icze cha rakte rystyki

Kształt, wymiar

i

gęstoścziarn

Wymiar kruszywa d/D [mm]

0/63

Uziarnienie

Kategoria

Kształt kruszywa grubego

Wskaznik kształtu

GAB5
Slro

NPD

GęstoŚc ziarn
Zanteczyszcze

n

ZawartoŚc pyłow

ie

Procentowa zawartoŚc ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie

Procent ziarn przekruszonych
_

Odpornosc na rozdrabnianieikruszenie

zao\iąglonyc| ry-kruszywach grubych
_
odpornośc na rozdrabnianie kruszywa grubego

LAło

StałoŚc objętoŚci

Składniki ktÓre wpływają na stałoścobjętoŚci zuzla wielkopiecowego
stalowniczego uZyWanego 1ako kruszywo niezwiązane

NasiąkliwoŚc/podciąga nie

NasiąkliwoŚć

Skład /zawartoŚc

WAzo5,6

Rc

Siarczany rczpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu

NPD

Siarczany rozpuszczalne w kwasie

NPD

Siarka całkowita

NPD

*"pły''"rą
raulicznie

'la;ybkffi

-'ą."''

i twardnienia

cięzkie

Ługowane metale

[mg/kg]

Uwalniane inne substancje niebezpieczne
TrwałoŚc a wietrzenie Trwałośca
zamr aŻanie l ozmr aŻanie
r

mieszanek

,,Zgorzel

Sło neczn

MrozoodpornoŚc

a

" baza ltu

oo

NPD

odpornoŚc na ścieraniekruszyw grubych
Zawa rtośc pie rwiastkow prom ien iotworczych

Substancle niebezpteczne
Ługowane metale cięzkie
Uwalniane rnne substancle niebezpieczne

NPD

i

Klasyfikacja składnikÓw kruszyw grubych z recyklingu

śkła.
odpornosc na ścieranie

\-90l3

MDEZO
ft-u"

'1

,

fz-", <2Q0 [Bq/kg]

Zn<0,05; Cd<0,001;
Cu<O,005; Ni<0,005;
Pb<O,005, Cr=0,015;

brak

NPD

WłaŚciwoŚci użytkowe okreŚlonego powyŻej Wyrobu są zgodnę z zestawem deklarowanych właściwości
uŻytkowych. Niniejsza deklaracja WłaŚciwoŚci użytkowych Wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305l201 1 na Wyłączną odpowiedzialnoŚĆ

producenta okreŚlonego powyżej'

W imieniu producenta podpisał.
P-aweł Bielawski * Pełnomocnik ds. ZaKładowej Kontroli Produkcji
tnut*i.Lo

i

.irno*i.[.i

Nieciecza, dn. 1 4.11.2017r
(data i miejsce wystawienia)
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