Prohlášení o vlastnostech

č. 4ílcPR/2o19

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č' 30512011

KosTELEcKÉ nonxY frakce Ol2P (praná)
Přírodní těženékamenivo, hornina štěrkopísek

1.

ldentifikačníkÓd výrobku:

2.

ZamýŠlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro připravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrskéstavby

3.
4.
5.
6.

7.

Výrobce:

PísníkKinský' s.r.o.' Komenského čp. 266, 517 4'l Kostelec nad orlicí, lČ: 25 96 50 00, tel.: ++420775392228,
e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma: EN 12620:2002+A1 :2008 Kamenivo do betonu
oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s'r.o., oznámený subjekt č. 1392
Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky
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Tolerance pro zrnitost HK s D/d > 2
- Propad na střednÍm sítě HK s Dld > 2
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odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)

- odolnost proti ohladitelnosti
- odolnost proti povrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hrotv
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- sloŽky hrubého recvklovaného kamenivalll:
- Chloridy
- slrany rozpustné V
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- PotenciálnÍ přítomnost humusu 'Ž'?l,r,.r,,.
- obsah lehkých znečiŠťuiÍcích
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- VliV látek z RK na poěě$gčnídobu tuhnúWapm. kaše
- obsah oxidu uhličitého v\kobném kameniÝ&L
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- Emise radioaktivity
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- Uvolňování těŽkých kovů
- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků
- Uvolňování jiných nebezpečných látek

TrvanlÍvost vúčizmrazování a rozmrazóvánl
- odolnost proti zmrazováni a rozmrazováni
- Zkouška síranem hořečnatým

alkálicko-křemičitó reakcl

- odolnost proti alkalicko křemiěíté reakci
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TruánllvÓstproti

":.::::

fz

\^\t\$:,:,.

Oddno'št proti::gtěiu/bhl aditel n osti/obrusu

N€bozpgčné látlff'&"

Ó.zsa= Í6lqÁ','::l:

NP..,D

- odolnost proti drcení metodou LÁ
- odolnost proti drcení rázem
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Vlastnosti uýše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o Vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Kostelci nad orlicí, 2.1'2019

| lng' Miloš Kořízek, vedoucí provozovny

