DEKLARACJA wr.AS crwo S cr

1.

Niepowtarzalny kod identyfftacyjny w1'robu: F

I

uzyrKowycH

0-10

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umoZliwiaj4cy identyfikacjg wyrobu budowlanego,

wyrnagany zgodnie

zart.

11 ust. 4: F

I0-10 12/2016

3.Przewidzianeprzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie zmaj1c1
zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj4 techliczn4:: kruszywo do niezwi4zanych i zwi4zanych hydraulicznie
material6w stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
4. Nazwa, zastrzezonanarwa handlowa lub za*rzehony mak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie zart.ll ust. 5:: HSW - LORRESTA Sp. z o.o. ul. Ludwika Tolwirflskiego 10,37- 450 Stalowa Wola

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloSci wla5ciwoSci uZytkowych wyrobu budowlanego okreSlone w zal4czniku

V: system 4
7. Deklarowane wlaSciwoSci u44kowe:
Zasadnicze charakterystyki

Wymiar ziamd/D

Zawartofif pyNow, f

%o

WaSciwoSci uzytkowe

omaczeme

0/10

kategoria

GTAl0

kategoria

GA85

Zharmonizowana
specyfikacja

PN-EN

kategoria

13242+Al:2010
"Kruszywa do

niezwi4zanychi
zwiqzanych
hydraulicznie
material6w
stosowanych w

NasiakliwoSi. %

wartoS6 deklarowana

1,5

S iarczany r ozpuszczalne w
kwasie

kategoria

ASt,o

Siarka calkowita

kategoria

WskaZnik piaskowy,

o%

wartoSi deklarowana

Substancj e niebezpiecme

obiektach
budowlanych i
budownictwie
drogowym"

60

nie stwierdzono

WtaSciwoSci uzytkowe okreSlonego powy2ej wyrobu s4 zgodne zzestawem deklarowanych wlaSciwoSci uZytkowych.
Niniejsza deklaracja wlaSciwoSci uZytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporzqdzeniem (UE) nr 30512011 navvyhqczn1
odpowiedzialnoSd producenta okreSlonego powy2ej.

(imig i nazwisko)

(data wydania)

ftD.Y
z o.o.

HSW - LORRESTA Sp. z o.o.
ul. Ludwika Tolwirfiskiego 10,37- 450 Stalowa Wola
F

I

0-10

Kruszywo ziaZla hutniczego - o ci4glym uziarnieniu 0/10 mm

D l;l.Ftntt+

(numer refe rencyjny deklaracj i wlaiciw oic i u2ytkowych)

PN-EN 13242+41:2010
Kruszywo do niezwi1zanychi zwi4zanych hydraulicznie material6w stosowanych w obiektach budowlanych
Wymiar ziamdlD

oz\aczeme

Tolerancja
kategoria

lUzianienie
'iZawartoft(, pylow, f

GA85

Yo

GgstoSi ziam,Mglm3

kategoria
Nasi4kliwoS6, %

warloSi deklarowana

Siarczany rczpuszczalne w kwasie

kategoria

Siarka calkowita

Wskaznik piaskowy,

%o

Substancje niebezpieczne

\-

wartoSi deklarowana
nie stwierdzono

Uproszczony opis: kruszywo pohutnicze produkowane z surowc6w pochodz4cych zhaldy 2uzli i odpad6w
elektrostalowni, odpad6w material6w ogniotrwalych, iruzla z piecdw indukcyjnych i tukowych odlewni aeliwa
staliwa oraz ZuZli stalowniczych z produkcjibiez4cej.
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