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|deniifikačni kód qirobku

:

Bratčice

Typové

:

Přírodní kamenivo DK

označení

4t8 P

ZamýŠ|enépouŽití nebo zamýš|ená pouŽití stavebního rnýrobku:
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemnístavby, pozemní komunikace a jiné inŽenýrské stavby
Kamenivo pro nestme|ené směsi a směsi stme|ené hydrau|ickými pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace
Výrobce: PisKovNY MoARVA spol s r.o., Němčiěky 94, Psč oil 66, Tel':547 233 336, lČ 260 41 ?82
Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupc,e: .

Systém posuzování a ověřování stá|ostí vlastností: Systém 2+
azaámeaý subjekt Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt ě. 1392
píovedl počátečníinspekci ve výrobním závod-ě ařízení výroby, provádí průběŽný dozor, posuzování a hodnocení řízenÍ výroby, a vyda|
osvěděení o shodě řízenírnýroby (ceňiÍikát sŘrO e.: 1392-cPD- 398 ze dne ,|.12.2011.
Evropskétechnické posouzení: nebylo vydáno
DekIarovanév|astnosti:

V|astnosti (vztahuiícíse na oouŽití ood|e):

Zák|adní c ha rakteristi ky

EN í2620

EN 13242

Tvar zrn, Írakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
-

-

.
-

é.:Br4I13

pod|e nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č- 305Í2011

Harmonizované technické

specifikace

4t8

Zrnitost
To|erance pro zrnitost DK a směsi
Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
Tvar zrn hrubého kameniva - index p|ochosti
Procentní podí| drcenÝch a |ámaných zrn v HK
obiemová hmotnost

Gc85t20

Gc 85-15

G.15

GTc.25t15
SLo

S/zn

NPD

NPD

NPD

2.54Malm"

Cistota
. obsah schránek Živočichů v HK

2,54 Mq/m'

NPD

- obsah -iemných částic
- Kvalita iemnÝch částic

,1,5

NPD

AÍinita mezi hr' kamenivem s asfa|tovým poiivem
. PrúměrnÝ stupeň obalenÍ - asfalt 50/70' 70/100
odo|nost proti drcení
- odo|nost proti drcení metodou ll
- odo|nost proti drcení rázem
odoInost proti otěru/ohIaditeInosti/obrusu
- odo|nost proti otěru HK (mikro-Deva|)
. odo|nost píoti oh|adite|nosti
- odo|nost proti povrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hrotv
odo|nost vůčitepelným šokům

U zák|adních charakteristik

vlastností uvedených

LA*
NPD

NPD

NPD
NPD
NPD
NPD

NPD

NPD

NPD

0,001 % hm.
ÁSo u
Vvhovuie S1

ÁSn,

ve sloupci:

EN 12620

p|atí odkaz na:

EN 1262012002+Aí:2008

SIožky/obsah

- s|oŽky hrubého recyk|ovaného kameniva
- Chloridv
. Síranv rozpustné v kvse|ině
- Ce|ková síra

<

. obseh vodou rozpustných síranův recvk|. kamenivu
- Potenciá|ní ořítomnost humusu
- obsah Iehkých znečišťuiících
částic
- obsah oxidu uh|ičitéhov drobném kamenivu

obiemová stá|ost

- obiemová stálost-smnšťování wsvcháním
. Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS

- Rozpad že|ezave VcFlVs
- objemová stá|ost kameniva z oce|ářské struskY

Nasákavost
Nebezpečné|átky

. Uvo|ňování těŽkých kovů a po|varomatic. uhlovodíků
- Uvo|ňování iiných nebezpečných látek
Trvan|ivost proti zmrazování a rozmrazování
. odo|nost oroti zmrazování a rozmrazováni
- ZkouŠka síranem hořečnatÝm
odo|nost proti rozDadavosti čediěe
- ztráta hmotnosti oo Vaření
Trvanlivost proti a|kalicko-křemičité reakci
- odolnost proti alka|icko křemiěité reakci (ČsN 72í 17g.t
PouŽitá surovina - petroqrafický název

51

NPD
NPD

EN 13242

p|atí odkaz na:

EN 13242:2002+A1:2007

NPD

NPD

s 0.05 % hm.
NPD
NPD
NPD
NPD

NPD
NPD

WAxŠ 1,5

WA)^2

NPD

Ra 226 s 40 Bq/kg; lndex š 1,0
NPD
NPD
NPD
NPD
Ft

Fa

MSc

MSrs

NPD
NPD
rozoínavost < 0.07

Poznámka:
Pokud se záktadnÍ
ch a ra kte ri sti ka ne bo vl astnost
nevzlaht tie k harmanizovaná
technické specifikaci. řádek ie
v příslušnémsloupci
proškftnut a obarven šedě.

%

štěrkopísek

1 0. V|astnost v'ýrobku uvedeného v bodě 1 a 2
ie ve shodě s v|astností Uvedenou v bodě 9.
Toto proh|ášení o v|astnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jehojménem:

V NěmčiČkách1,2'2014

Zdeněk GajdoŠík,jednate| spo|ečnosti

