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Jedinečný identifikačnÍ kód typu výrobku:

KosTELEcKÉ xonxY frakce
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4t8 PD (předrcená)

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

PísníkKinský' s.r.o.' Komenského čp. 266, 517 41 Kostelec nad orlicí, lČ:25 96 50 00, tel.: ++420775392228,

Výrobce:

e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

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

7.

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky
Tlýár.'zrňi frakCé E obiemová,.hmotnost
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G" 85120
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- Frakce kameniva

- Zrnitost

Tolerance pro zrnitost HKs D/d> 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
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-
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-
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Emise radioaktffi

lndex < 1,0

- Uvolňování těŽkÝch kovů

- Uvolňování polvcvklických aromatickÝch uhlovodíků
- Uvolňování iinÝch nebezoečnÝch látek

rrvanlivo$t vúčizmřazováni a rozmrazováni
- odolnost proti zmrazovánÍ a rozmrazování

Zkouška síranem hořečnatým
Trvanlivošt proti alkalicko*řemičité reakci
- odolnost proti alkalicko křemičité reakci
-
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NPD
NPD
NPD
F,

NPD
rozpÍnavost < 0'07 %

D=117,S=25mmol/l

Vlastnosti výše 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

