Prohlášení o vlastnostech

č. 34/cPR/2oí5

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě' 305/2011
Jedinečný identifikačníkód typu rnýrobku:

1.

KosTELEcKÉ xoRxy frakce

4t8 PD (předrcená)

Přírodní hrubé těženékamenivo, hornina štěrkopísek
Zamýšlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemni stavby, pozemní komunikace a jiné inŽenýrské stavby

3.

Výrobce:

4.
5.
6.

Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+41:2008 Kamenivo do betonu
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Pisník Kinský' s.r.o.' Komenského čp. 266' 5't7 41 Kostelec nad orlicí, lČ:25 96 50 00, tel.: ++420775392228,
e-maíl : m.korizek@pisnikkinsky.cz

oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s'r'o', oznámený subjekt é. 1392
Deklarované Vlastnosti:

Vlastnosti

Základni charakteristiky
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TYaŤŽÍlt..frá*cB a obiěÍtiEvá hfi otnÓšt
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro zrnitost
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HK s D/d > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Tvoická zrnitost DN
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarornÍ index
_ Tvar zrn hrubého kameniva
- index plochosti
- obiemová hmotnost
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obsah schránek Živočichů v HK
obsah iemných částic
odÓlnaÉtoÍol drcBní
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Odolnejst prot otě ťÚÍohtadíFlnoas/óbn'rsu
- Odolnost Drot otěru HK (mikro-Deval)
- Odolnost prot ohladitelnosti
- odolnost proti povrchovému
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty
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NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

NasáltaÝď

- Nasákavost'4?zz".

"z7t',,.

NPD
NPD

-Z///lllL,,,

oblem ovái:$tá}'jsl

Ňr

NPD
Vyhovuie

siÍany rozpustné V kyselině ,%|/////zzzr,,,. '.Wi&r,,,.ffilllllrrr,,,, \\N
Celková síra
"'% -4l//r,, "//%,, -3//4lzrr,,.-obsahvodourozpustnÝchsiranu*"?rncy't|'(^aÍÍ(%ru''Zz/Z
- Potenciální přítomnost humusu %Žzzr,,.,%

obsah oxidu
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- odolnost proti drcení metodou LÁ
- odolnost proti drceni rázem
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Ra 226 Š50 Bq/kq

- Emise radioaktivirU&

lndex < 1.0

- Uvolňování těŽkých kovŮ

lcvklických aromatických uhlovodíků
- UVolňoVání iiných nebezpečných látek
Tr,vanliÝost ýŮči_ razován í a,iozmráŽryánÍ
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování
- Zkouška síranem hořečnatÝm
T:ffaňt!Ýost. břoli,áIka lickó-lcbm ičiti,.rea*cl
- odolnost proti alkalicko křemičité reakci
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rozpinavost

< 0,10 7o

D=117, S=25mmol/l

8.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných Vlastností' Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/201 1 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výŠe.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Kostelcinad orlicí, 1.3.2016

| lng. Miloš Kořízek, Vedoucí provozovny

