Proh!ášenío vlastnostech

č. 54/cPRy2o19

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě' 3o5t2o11
Jedinečný identiÍikačníkódtypu rnýrobku:
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Směs přírodního těženéhokameniva, hornina štěrkopísek

Zamýšlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemni komunikace

3.

Pisnik Kinský, 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

6.

Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1 :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
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Deklarované vlastnosti:

4.
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Základní charakteristiky
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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. 305/201 1 vydává na výhradní odpovědnost Výrobce uvedeného výŠe.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Kostelcí nad orlicí, 2.1.2019

lng. Miloš Kořízek, Vedoucí provozovny

