DEKLARACJA
1.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyobu: FR

.YTKOWYCH

III0-63

2. Numer typu, parlii lub serii lub jakikolwiek inny element umo2liwiaj4cy identyfikacjg wyrobu budowlanego,
w)imagany zgodnie z art. 71 ust. 4: FR III 0-63 1212016

producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyobu budowlanego zgodnie z maj1c4
zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj4 techniczn4:: kruszywo do niezwi4zanych i zwiqzanych hydraulicznie
material6w stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
3

. Przewidziane przez

4. Nazwa, zaslrzelonanarwa handlowa lub zastrzelony znaktowarowy oraz adres kontaktowy producenta, w)rrnagany
zgodnie zart.11 ust. 5:: HSW - LORRESTASp. z o.o. ul. Ludwika Tolwiriskiego 10,37- 450 Stalowa Wola

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoSci uzytkowych wltobu budowlanego okreSlone w
zal4cznku V: system 4
7. Deklarowane wla6ciwoSci uzfikowe:

Zharmonizowana
Zasadni c ze charakterystyki

WlaSciwoSci uzytkowe

specyfikacja
techniczna

Wymiar kruszy,va

oznaczenie

Ksztah ziam

,'wqi1@ir

qr;;k*.i

kategoria

kategoria

WskaZnik ksztalfu

oznaczenie

Wlrniar ziam dlD
I

tolerancja

Uzianienie

kategoria
kategoria

__

ZawartoSl pylow, f

%o

SIzo

0163

GTA10
GA85

f.

GgstoSi ziarn, Mg/m3

Pq

prd

wartoSi

deklarowana

-3,!!3,26

PN-EN

13242+412010
"Kruszywa do
niezwi1zanych i
zwi4zanych

hydraulicznie
material6w
stosowanych w

Nasi4kliwoS6, %

wartoSd deklarowana

Siarczanv t ozouszczalne w

t\

kategoria

ASr,o

kwqsLe __
Siarka calkowita

kategoria

s2

TrwaloS6 azamra2anie-

kategoria

I]
L2

wartoric deklarowana

60

WskaZnik piaskouy,

%o

obiektach
budowlanych i
budownictwie
drogowl,m"

nie stwierdzono

Substancje niebezpieczne

WaSciwo6ci u4rtkowe okreSlonego powyZej wyrobu s4 zgodne z zestawem deklarowanych wlaSciwoSci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtraSciwoSci uzytkowych wydana zostaje zgodnie zrozporz4dzeniem (UE) nr 305/2017 nawytr1czn4
odpowiedzialnoSi producenta okreSlonego powyzej.
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HSW - LORRBSTA Sp. z o.o.
Ludwika Totwirfiskiego 10, 37- 450 Stalowa Wola
FR

III 0/63

Kruszywo zLtLla hutniczego - o ci4glym uziarnieniu 0/63 mm

(numer referencyjny deklaracj i wlaSciwoSci uzytkowych)

PN-EN 13242+Al:2010
Kruszyrvo do niezw i7zany ch

i miqzanych hydraulicmie material6w stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie
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Uproszczony opis: krus4rwo pohutnicze produkowane z surowc6w pochodz4cych zhaldy zuzli i odpad6w
lelektrostalowni, odpad6w material6w ogniotrwalych, intLla zpiec6w indukcyjnych i fukowych odlewni Zeliwa i
staliwa oraz 2u2li stalowniczych z produkcii bie2qcel.
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