Prohlášení o v|astnostech

ldentifikaČní kÓd výrobku
Typové označení

z
2

5.

o.

8.
9

ě.:

Br5lí3

pod|e nařízení Evlopského par|amentu a Rady (EU) č.305/2011

:

Bratěice

:

Přírodní kamenivo DK

8,16 P

Zamýšlené pouŽití nebo zamýšlená pouŽití stavebního rnýrobku:
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrskéstavby
Výrobce: PíSKoVNY MoRAVA spo|. s r.o., Němčičky94, PsČ 66 466' Tel.: ít7 233 336, |Č260 41 782
Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Sysiém posuzování a ověřování stá|osií v|astností: Systém 2+
oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392
proved| poěátečníinspekci ve l4ýrobním závod-ě a řízenírnýroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení rnj'roby, a vydal
osvědčenío shodě řízeníqýroby {certifikát sŘV) č': 1392.cPD-398 ze dne 1.12'2012
Evropské technické posouzení: nebylo vydáno
Dek|arovanévlastnosti:

áák|adní ch

a

ra

Vlastnosti

kteristi ky

Tvar zrn, frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- To|erance pro zrnitost DK a
- Tvar zrn hrubého kameniva

specifikace

8/16

Gc85120
G. 15

směsi

- tvarouí index

Slzo

zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní podí| drcenÝch a |ámaných zrn v HK
. obiemová hmotnost
- Tvar

Harmonizované technické

NDP
2,52Mqlm"

Cistota
. obsah schránek Živočichův HK
- obsah iemnÝch částic

NPD
Frs

KvaIita iemnÝch částic

Afinita mezi hr' kamenivem s asfa|tovÝm noíívem
- Pruměrný stupeň oba|ení - asfa|t 50/70, 70/,|00

odolnost přotí drcení

- odolnost proti drcení metodou LÁ
- odolnost proti drcení rázem

LÁ'ao

NPD

odolnost proti otéřu/ohIaditelnosti/obrusu

odolnost
Odolnost
- odo|nost
- odolnost
-

proti
proti
proti
proti

otěru HK (mikro-Deval)
ohladitelnosti
oovrchovému obrusu
obÍusu pneumatikami s hrotv

NPD
NPD
NPD
NPD

odo|nost vůčiteoe|nÝm šokům

EN 12620:2002+A1:2008

Složkylobsah

- s|oŽky hrubého recyk|ovaného kameniva
- unlonov
. s|rany rozpustne v kyse|lně
. Celková síra
. obsah Vodou rozpustných sÍranův recvkl. kamenivu
- Potenciá|ní přítomnost humusu
- obsah |ehkÝch znečišťuiících
částic
- obsah oxidu uh|ičitéhov drobném kamenivu

objemová stá|ost

-

NPD

Š0'001% hm'
ASo t

VvhovuieŠ1o/ohm
NPD
NPD
s 0,5 % hm.
NPD

objemoVá stálost-smršťování vysvchánim
Rozpad křemiěitanu vápenatého ve VCHVS
Rozpad Že|ezave VcHVs
objemová stálost kameniva z oce|ářské struskv

NPD
NPD
NPD

Nasákavost
Nebezpečné|átky

- Emise radioaktivity
- Uvo|ňování těŽkých kovů a po|yaromatic' uh|ovodÍků
- Uvo|ňování iiných nebezpeěnÝch |átek

Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování

Ra 226

<

40 Bo/kq. lndex <

1

NPD
NPD
F,

- ZkouŠka síranem hořečnatÝm

Poznámka:
Pokud se základní charakteristika
n e bo v I ast nost n evztah uje
k harmonizované technické
specifikaci' řádek je v příslušném
sloupci proškftnut a obarven šedě.

MSrs

Odo|nost Droti rozDadavosti čedíče
- Ztráta hmotnosti po vařeni

TrvanIivost proti aIkaIicko-křem iěité reakci

- odo|nost proti a|ka|icko křemičité reakci iČsN 721179}

PouŽitá sufovina . petroqrafickÝ název

rozoínavost < o.a7 %
štěrkooísek

1 0. V|astnost uýrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s V|astností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o v|astnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za qirobce a jeho jménem:

V NěmČiěkách dne 1.2.2a14

Zdeněk GajdoŠík,jednate| spo|ečností

