Prohlášení o vlastnostech

č. 52lcPR/2o19

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.3o5l2o11
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1.

Jedinečný identifikační kÓd typu výrobku:

2.

Zamýšlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojívy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace

3.

KosTELEcKÉ noRxy frakce

8/32

Přírodní hrubé těženékamenivo, hornina štěrkopísek

Výrobce:

PísníkKinský, s'r.o., Komenského čp. 266,517

41

Kostelec nad orlicí, lČ: 25 96 50 00, tel.: ++420775392228,
e-mail: m.korizek@pisnikkinsky.cz

6.

Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+Aí:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inŽenýrské
stavby a pozemní komunikace
oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s'r.o., oznámený subjekt č' 1392

7.

Deklarované vlastnosti:

4.
5.

Základní charakteristiky
TÝarzřn;..frákcé a objemavá hmótnost
- Frakce kameniva
rorerance pro zrnitost l1K s Dld > 4
Propad na středním sítě HK s Dld > 2
_ Tolerance pro typickou
zrnitost DK a směsi
zÍn nruoeno Kamenlva - lndex plochosti
- l Vqr zrn hrubého kameniva - tvarový index
- Procentní podíl drcených a lámanÝch zrn v HK
_ objemová hmotnost
Sistote
Uosan Jemnych Částic
Nvailra lemnycn casilc
,pclgJnÓŠt piÓti rcen i
- Součinitel Los Anqeles
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- celková síra
- Potenciáln í přítomnostuh umusu
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NPD
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ztráta hmotnostilíh vařění
vaření
Tn/anlivoBt.vŮči emrazoÝáňÍ.a ťoŽmrazov.ání
Nasákavost do ustálené hmotnosti
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování
- ZkouŠka síranem hořečnatým
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EN 13242:2002+A1t20O7
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Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS
- Rozpad železave VcHVs
- objemová stálost kameniva z ocelářské atrúffi

NásáI(avost

'*ecifikace
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- Zrnitost

- Nasákavost

Harméaizovaná technická

Vlastnosti

NPD
F
NPD

Vlastnosti výŠeuvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohláŠení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č' 305/201'l 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

