Prohlášení o vlastnostech č.:BÉl13

|dentifikaění kód výrobku
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ypove oznacenl

podle nařízení Evropského par|amentu a Rady (EU) č.30512011

:

Bratčice

:

Přírodní kamenivo TK

0/8

Zamýš|enépouŽití nebo zamýš|ená pouŽití stavebního uýrobku:
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inŽenýrské stavby
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stme|ené hydrau|ickými pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace
Výrobce: PisKoVNY MoARVA spol s r'o', Němčičky94, PsČ 664 66, Te|.:547 233 336, |č 260 41 782
Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Systém posuzování a ověřování stálostí v|astností: systém 2+
oznámený subjeK: zkušebna kamene a kameniva' s.r.o., oznámený subjeK é. 1392
provedl počátečníinspekci ve uýrobním závoct-ě ařízení rnýroby, provádí průběŽný dozor, posuzování a hodnocení řízenívrýroby, a vyda|
osvědčenío shodě řízenírnýroby (CertiÍikát sŘr,0 e': 1392-cPD- 398 ze dne 1.12.2011.
Evropské technické posouzení: nebylo vydáno
Dek|arovanév|astnosti:

Zák|adní c ha

ra

V|astnosti (vztahuiÍcÍ se na oouŽití oodle):

kteristi ky

EN 12620

EN 13242

Tvar zrn, frakce a obiemová hÍnotnost
- Frakce kameniva
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- Zrnitost

- To|erance oro zrnitost DK a směsi
. Tvar zrn hrubého kameniva
- tvarový index

zrn hrubého kameniva - index plochosti
- ProcentnÍ podÍ| drcených a lámaných zrn v HK
- objemová hmotnost
- Tvar

Cistota
- obsah schránek Živočichů v HK

Grue

specifikace

/]. RÁ

90

NPD

Harmonizované technické

GIÁ 10

NPD

S/ro

NPD

NPD
NPD
2,56 Mq/m'

2.56 Mo/m'

NPD

- obsah jemných částic
- Kvalita iemnÝch částic

t7

r3

SEso

Afinita mezi hr. kamenivem s asfa|tovým poiivem
- Prúměrný stupeň oba|ení - asfa|t 50/70' 70/100

odolnost proti drcení

U zák|adních charakteristik

- odo|nost proti drcení metodou LÁ
- odo|nost proti drcení rázem

Áa

odoInost proti otěru/ohladiteInosti/obrusu
-

odo|nost proti otěru HK (mikro-Deva|)

- Odolnost proti ohladitelnosti
- odolnost prot| povrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu Dneumatikami s hrotv

odolnost vůčitepe|nÝm šokům

L^50

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD
NPD

vlastností uvedených
ve sloupci:

EN 12620

p|atí odkaz na:

NPD

EN 12620:2002+A1:2008

SloŽky/obsah
-

SloŽkv hrubého recvklovaného kameniva
Chloridv
Siranv rozpustné v kvselině
Ce|ková síra
obsah Vodou rozpustných síranúv recvkl. kamenivu
Potenciální přítomnost humusu
obsah |ehkých znečišťuiících
částic

obsah oxidu uh|iČitého V drobném kamenivu
objemová stá|ost
- obiemová stá|ost-smršťování wsvcháním
- Rozpad křemičitanu Vápenatého ve

VCHVS

. Rozpad že|eza ve VcHVs
. objemová stá|ost kameniva z oce|ářské strusky

Nasákavost
Nebezpečné|átky

NPD

ÁSn,

ÁSo.z

NPD

NPD
Vyhovuie

Vvhovuie S1
Vvhovuie

NDP
NPD
NPD
NPD
NPD

- Uvolňování iiných nebezpečnÝch |átek

Trvan|ivost proti zmrazováni a roznrazováni
- odolnost proti zmrazování a rozmrazováni

ZkouŠka síranem hořečnatÝm

Ra 226

NPD
NPD

<

40 Bq1kg; |ndex Š1,0

NPD
NPD

E
t1

MSra

ztráta hmotnosti oo vařeni
Trvan|ivost proti alka|icko.křemičité reakci
- odolnost proti a|ka|icko křemičité reakci (ČsN 721179)
PouŽitá surovina - petrografický název

EN 13242

platí odkaz na:
EN 13242:2002+A1:2A07

NPD
NPD
NPD
WAze2

WAza32

- Emise radioaktivitv
- UVo|ňoVání těŽkých kovů a po|Varomatic. uh|ovodíků

odo|nost proti rozpadavosti čediče

NPD
Š0'001 % hm

MSrs

NPD
NPD

-

rozpínavost < 0'07

Poznámka:
Pokud se základni
ch ara kteri sti ka ne bo v I a stno st
nevztahuic k hermonizavaná
technické specifikaci' řádek ie
v příslušnémsloupci
proškrtnut a obarven Šedé.

%

štěrkopísek

10. V|astnost \^ýrobku uvedeného v bodě 1 azjeve shodě s v|astností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o Vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost \'.ýrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jehojménem:

V NěmČičkách1.2.2014

Zdeněk Gajdošík,jednatel spo|eČnosti

