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1.

Jedinečný identifikační kód typu uýrobku:

2.

Zamýšlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace
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4.

Směs přírodního těženéhokameniva, hornina štěrkopísek

Výrobce

PísníkKinský, s'r'o., Komenského ěp. 266,517 4'l Kostelec nad orlicí, lČ:25 96 50 00, tet': ++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+A1i2007 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:
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Základní charakteristiky

Vlastnosti

Tvar.zrn' f.ř:á]tcé arobiomová.hmotnost
- Frakce kameniva
- zrnltost
- Tolerance pro zrnitost HKs Dld> 2
- Propad na středním sítě HK s Dld z 2
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi
- Tvar zrn hrubého kameniva - index olochosti
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
- obiemová hmotnost
CistOta
- obsah iemných částic
- Kvalita iemnÝch částic
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gbiemová:e,úálost
- Rozoad křemičitanu váoenatého ve VCHVS
- Rozpad Železa ve VcHVs
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- ob|emová stálost kameniva z ocelářské struskal
%//ttt"
,:
Ná_sákavost ' .,, : ,:' ,

Nasákavost

slŽký .,,,-:]

..::

,':'' ',

".;. ''2'
"\N\\\\\\\iš'
'.%. ?"z M

sloŽkv hrubého recvklovaného l{áiťlboivň'l ll Is\il,:i.
obsah Vodou rozpustných síráilŮ
Síranv rozpustné v kvselině \\i...
- Celková síra
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- UVolňoVNí, tě ŽÍffit kov Ů výkab ová n ím
- Uvolňování\NNýctÍ'@bezo.&nÝch látek
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Ztráta hmotnosti Ň,.vařéni
ZvýšenísoučiniteN-Á oo vaření
Trvanlivost vůčiŽmrazovánÍ á:řořmrazování
- Nasákavost do ustálené hmotnosti
- odolnost proti zmrazování a rczmÍazování
- ZKoUsKa slranem hořeČnetým
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specifikace
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- Hodnota drtitelnosti v rázu

-
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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, 212019

| lng. Miloš Kořízek, vedoucí provozovny

