Prohlášení o vlastnostech

č. í34oí/cPR/2o13

C€

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.30512011

1.
2.
3.
4.
5.
b.

Hrubá Voda 0/4
Přírodní kamenivo drobné drcené, hornina prachovec
ldentifikační kód rnl'robku:

1544

Zamýšlenélzamýšlená pouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace
Výrobce:

Název firmy a sídlo (ZAPA beton a.s., Vldeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 13 70 26, tel.: ++420226224424, e-mail

:

13

jorg'wild @zapa'cz

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.mÍcek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma: EN 13242'.2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi
stavby a pozemní komunikace

a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské

oznámený subjekt: QUALIFoRM, a.s., Mlaty 672t8,642 oo Brno, oznámený subjekt č' 1544
Deklarované vlastnosti:

7

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

Základní charakteristi ky

:

EN í3242

Tvar zrn, frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro

0t4

zrnitost DK a směsi

GIFNR

kameniva - tvarový index
- Ívar zrn hrubého kameniva - index olochosti
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
- obiemová hmotnost/Svpná hmotnost

NPD
NPD
NPD
NPD

- Tvar zÍn hrubého

- obsah schránek Živočichú V
- obsah iemnÝch částic
- Kvalita iemných částic

specifikace

Ge 85

- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2

Cistota

Harmonizované technické

2.680/ 1.540 Mo/m"

HK
fro
SEo= 37.8.

MB.1O

- PrůměrnÝ stuoeň obalení - asfalt 50/70. 70/'100

odolnost proti drcení

- odolnost proti drcení metodou LÁ
- odolnost proti drcení rázem

NPD

NPD

odolnost Droti otěru/ohladitélnosti/obrusu
- odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)
- Odolnost proti ohladitelnosti
-

NPD

odolnost proti povrchovému obrusu

U základních charakteristik a
vlastností uvedených ve sloupci:

- Odolnost oroti obrusu Dneumatikami s hrotv

odolnost vůčitepelným šokům
sloŽkvrobsah
-

EN 13242

NPD

SloŽkv hrubého recvklovaného kameniva

Chloridy
Síranv rozoustné v kvselině
Celková síra
obsah Vodou rozpustných síranův recykl. kamenivu
Potenciální přítomnost humusu
obsah lehkÝch znečišťuiících
částic
obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu

ÁSo
Sn

Vvhovuie

NPD
NPD
NPD

Rozpad železave VcHVs
- obiemová stálost kameniva z ocelářské struskv
_

WAza2

Neb€zoečné látkv

""Ra

- Emise radioaktivity
UVolňoVánÍ těŽkých kovů a polvaromatic. uh|ovodíků
- Uvolňováni iinÝch nebezoečnÝch látek
_

Trvanlivost oroti zmrazována a rozmrazování

odolnost proti zmrazování a rozmrazování
Zkouška síranem hořečnatým
odolnost oroti lozoadevosti čediče
Trvan!ivost proti alkalicko-křemičité reakci
_

8.

EN 13242:2002+41:2007

z

SS".

- obiemová stálost-smrŠťování wsvcháním
- Rozoad křemičitanu váoenatého ve VCHVS

-

platí odkaz na:

< 300 Bo/ko
lndex Š1.0

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

odolnost proti alkalicko_ křemičité reakci
Vlastnosti uýŠeuvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohláŠenío vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) ě. 305/2011 vydává na rnýhradní odpovědnost rnýrobce uvedeného r'nýše.

Podepsáno za ýrobce a jeho jménem

Y Praze dne 4.9. 2020

Jórg Wild_Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Prohlášení o vlastnostech

č,. 134o2IcPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1.

2.
3.

ldentifikačníkód uýrobku: Hrubá Voda 4/8

C€

1544

Přírodní kamenivo - hrubé drcené , hornina prachovec

'13

Zamýšlené pouŽití nebo zamýšlená pouŽití
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace
:

Výrobce:

NázeV Íirmy a sÍdlo (ZAPA beton a's', Vldeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25

4.

zplnomocněný zástupce: Bc' Vlastimil Míček,vlastimíl.micek@zaoa.cz

5'
6.

systém posuzování a ověřování stálostí Vlastností (AVCP): systém 2+

7.

DeklarovanéVlastnosti:

1

3 70 26, tel.: ++420226224424, e-maíl : Jorg.wild @zapa.cz

Harmonizovaná norma : EN 13242:2002+A1: 2oo7 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemni
komunikace , oznámený subjekt: QUALIFoRM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno, oznámený subjekt č. 't544

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

Základní charakteristiky

Harmonizované tech nické

specifikace

:

EN',t3242
Tvar zrn, frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance
a
na
s HKs Dld> 2
sítě HK s Dld>2
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
- Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní
íl
a
zrn v
ova
otnost

Gistota

-

4/8
Gc85-1 5

NPD
NPD
S/zo

NPD
Cun

2.7Ol1.25Mqlm"

vHK

částic
Kvalita iemných částic
mezi hr. kamenivem s

h
NPD

- Průměrný stupeň obalení_asfalt 50/70, 70/100

metodou LA

LA,n

- odolnost proti drcení rázem

odol nost proti otěru/ohladitel nosti/obrusu
- odolnost oroti otěru HK (mikro-Deval
- Odolnost proti ohladitelnosti

NPD

U

NPD

EN'.13242

EN'l

obrusu
obrusu

odolnost vúčitepelnÝm šokům
Složkv/obsah
-s
hrubého

mr

NPD
ÁSn,

ne

Sr

obsah Vodou rozpustných síranů

_

NPD
NPD

_Potencionální přítomnost humusu

-Obsah
-Obsah oxidu

kamenivu

stálost-smnšťování

tm

-Rozpad křemičitanu váoenatého ve VCHVS
-Rozpad železave VOHVS
stálost
z

Nasákavost

_

NPD
NPD
NPD
WAro

1

''uRa š 300 Bq/kq

- Emise radioaktivity
- Uvolňování

Platí odkaz na:
3242 : 2002+ A1 : 2007

s

-Chloridy

-Celková síra

základních charakteristik a vlastností
uvedených ve sloupci:

lndex < 't,0

kovů a

Uvolňování

NPD
NPD

Trvanlivost vůěi zmrazováni a rozmrazování
-Odolnost
zm r azov ání a r ozm r azov ání
- Zkouška síranem hořečnatým

odolnost proti řozpadavosti čediče
Trvanlivost proti aIkalicko-křemičité reakci

Ft

NPD
NPD

- Odolnost
8.

Vlastnosti ýŠeuvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/201'l vydává na uýhradní odpovědnost rnýrobce uvedeného rnýše'

Podepsáno za uýrobce a jeho jménem:

V Praze dne 4.9.2O2O

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Prohlášení o vlastnostech

C€

č. í34o3/cPR/2o13

podle nařÍzení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1.

2'

8/í5

ldentifikačníkód uýrobku: Hrubá Voda

1544

Přírodníkamenivo - hrubé drcené , hornina prachovec

Zamýšlené pouŽití nebo zamýšlená pouŽití

't3

:

Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrskéstavby, Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi
stmelené hydraulickými pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace

3.

Výrobce

4.
5.
6.
7.

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí Vlastností (AVCP): Systém 2+

Název firmy a sídlo (ZAPA beton a's', VÍdeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 13 70 26,lel'i ++420226224424,

Harmonizovaná norma '. EN 13242:2002+A1:2oo7, EN 12620:2002+A1 :2008, oUALlFoRM, a's., Mlaty 672t8,642 oo Brno, oz. subjekt č. 1544
Deklarovanévlastnosti:

Vlastnosti (vztahujícíse na pouŽití podle)
Zákl adni charakteristi ky

Cistota

-

Harmonizované technické
specifikace

EN 13242

EN 12620
Tvar zrn. frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro zrnitost DK a směsi
_ Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na střednÍm sítě HK s Dld>2
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvaroW index
- Tvar zrn hrubého kameniva - index olochosti
- Procentní oodíl drcenÝch a lámanÝch zrn v HK
- obiemová hmotnosVSypná hmotnost
-

e-mail: jorg.wild@zapa.cz

8/16

8/16

Gc80l20

Gc80-20

NPD
NPD

NPD
NPD

SLn

NPD
2.7011

obsah schránek Živočichů v HK
obsah iemných částic

NPD
Cro

.26Mslm"

2.7Ol1.26Molm"

NPD
fr^

Kvalita iemných částic
Afinita mezi hr. kamenivem s
- Průměrný stupeň obalení_asfalt 50/70, 70/100
odolnost proti drcení
- odolnost proti drcení metodou LA
- odolnost proti drcení rázem
odol nost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu
- odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)
- Odolnost proti ohladitelnosti
_ odolnost proti povrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hrotv
odolnost vúčltepelným šokům

NPD

LAzo

LA,n

NPD

NPD

NPD

NPD

U základních charakteristik a vlastností

uvedených ve sloupci:

EN 't2620

Platí odkaz na:

PSVrun

EN 12620:2002+41:2008

NPD
NPD

EN 13242

Platí odkaz na:

EN 13242:2002+41:2007

Složky/obsah
-SloŽky hrubého recvklovaného kameniva
-Chloridy
-sírany rozpustné v kvselině
-Celková síra
- obsah Vodou rozpustných síranů
-Potencionální přítomnost humusu
-obsah lehkých znečišťuiÍcích
částic
-obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu

NPD
<

NPD

0.001 % hm.

ÁSn,
Whovuie
NPD
NPD
NPD
NPD

o.2

Sr

NPD
NPD

objemová stálost
-obiemová stálost-sm ršťován í wsvcháním
-Rozpad křemičitanu Vápenatého ve VCHVS
-Rozpad železave VcHVs
-objemová stálost kameniva z ocelářské strusky

Nasákavost

NPD
NPD
NPD
WAza

Nebezpečnélátky

- Uvolňování těŽkých kovů a polyaromatic. uhlo'
- Uvolňování iiných nebezpečných látek

Trvanlivost vůčizmrazováni a rozmrazováni
-odolnost proti zmrazování a rozmrazování
Zkouška síranem hořečnatým

odolnost proti rozpadavosti čediěe
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci
-

odolnost proti alkalicko- křemičité reakci

8.

WAro

1

1

"oRa š

- Emise radioaktivity

-

NPD
NPD
NPD

lndex š 1,0

NPD
NPD
Ft

NPD

NPD
NPD
Ft

NPD
NPD

Rozpínavost 0,273 %

Vlastnosti uýše uvedeného ýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařÍzením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost ýrobce uvedeného rnýše.

Podepsáno za rnýrobce a jeho jménem:
V Praze dne 4'9'

2020

JÓrg Wild-ŘedÍtel pro oblast lomů a pískoven

Podpis

Ú/(

Prohlášení o vlastnostech

c€

ě. 134o4lcPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.3o5l2o'l1

1.

ldentiÍikačníkód uýrobku:

HrubáYoda

11122

1544

Přírodní kamenivo - hrubé drcené , hornina prachovec

13

2'

ZamýšlenépouŽití nebo zamýŠlenápouŽití

3.

Výrobce

4.

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček,Vlastimil'micek@zapa.cz
Systém posuzovánÍ a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

5.
6.
7 '

:

Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace

a

jiné inženýrskéstavby

Název firmy a sídlo (ZAPA beton a.s.' vídeňská 495, 142 01, Praha 4),lČ: 25 'l3 70 26, tel.: ++420226224424, e-mail : jorg.wlld@zapa.cz

Harmonizovaná norma : EN 12620:2002+A1 :2008, QUALIFoRM, a.s., Mlaty 67218,642 oo Brno, oznámený subjekt č. í 544
Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti (rztahujícíse na pouŽití
podle)

Základní charakteristíky

Harmonizovaná technická
specifikace

:

EN í2620
Tvar zrn, Írakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva

11/22

- Zrnitost

Gc85l21
NPD
NPD

- Tolerance pro zrnitost DK a směsi

Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
_

kameniva - fuarouÍ index
Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní podíl drcenÝch a lámaných zrn v HK
- obiemová hmotnost
- TVar zrn hrubého

s/,n

NPD

_

Cistota
- obsah schránek Živočichů v HK
- obsah iemných ěástic

2,7211,42 Mslm"

NPD

f.t

-

Kvalita iemných částic
Afinita mezi hr. kamenivem s asfaltov!úm Doi.
- Průměrný stupeň obalení_asfalt 50/70, 70/100

odolnost proti drcení
- odolnost proti drcení metodou
- odolnost proti drcení rázem

LA

LAzo

NPD

odolnost proti otěřu/ohladitel nosti/obrusu

- odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)
- Odolnost proti ohladitelnosti
- odolnost proti povrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty

NPD
NPD

obsah vodou rozpustnÝch síranů
-Potencionální přítomnost humusu
-obsah lehkých znečišťuiících
částic

-obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu
objemová stálost

<

ÁSn,

Vvhovuie
NPD
NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

_Rozpad železave VcHVs
-objemová stálost kameniva z ocelářské strusky

- Emise radioaktiviý
- UvolňovánítěŽkých kovů a oolvaromatic. uhlo'
- Uvolňování

Trvanlivost vůčizmrazování a rozmrazování
-odolnost proli zmrazování a rozmrazování
-

Zkouška síranem hořečnatým

odolnost proti rozpadavosti čediče
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci
- odolnost proti alkalicko- křemičité reakci

8'

EN 12620:2002+41:.20O8

0,001 % hm

-obIemová stálost-sm ršťován í wsvchán ím
-Rozpad křemičitanu Vápenatého ve VCHVS

Nasákavost
Nebezpečné!átky

EN 12620

Platí odkaz na:

NPD

-SloŽky hrubého recvklovaného kameniva

-

základních charakteristik a vlastností
uvedených ve sloupci:

NPD
PSVr'rn

odolnost vuči tepelným Šokúm
Složky/obsah
-Chloridy
-Sírany rozpustné v kvselině
_Celková síra

U

WAul
""Ra

<

300 Bo/ko
š 1,0

|ndex

NPD
NPD
Ft

NPD

Rozpínavost 0,273 %

Vlastnosti uýše uvedeného \^ýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č' 305/2011 vydává na \^ýhradní odpovědnost uýrobce uvedeného V}iše'

Podepsáno zavýrobce a jeho jménem

Y Praze dne 4.9.2020

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

,//t
lq
\t

Podpis

Prohlášenío vlastnostech

C€

č. 134o5/cPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.305120'11

1.

Přírodní kamenivo

2'

3.

Hrubá Voda í6/32
hrubé drcené , hornina prachovec

ldentifikační kód výrobku:

-

1544
13

Zamýšlené pouŽití nebo zamýŠlená pouŽití
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace
:

Výrobce:

Název firmy a sídlo (ZAPA beton a's', VÍdeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 13 70 26, tel.: ++420226224424, e-mail

:

jorg.wild @zapa.cz

4.

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

6.

Harmonizovaná norma '. EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a
pozemní komunikace' oznámenýsubjekt:QUALIFoRM'a.s.'Mlaty67218,64200Brno,oznámenýsubjektč.'t544

5'

vlastnosti

7

Vlastnosti (uztahujÍcíse na pouŽití
podle)

Základni charakteristi ky

:

Harmonizovaná technická

specifikace

EN 13242
Tvar zrn, frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
-

16/32
Gc85-1 5

Zrnitost

Tolerance pro zrnitost DK a směsi
Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarovÝ index
- Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
- obiemová hm
hmotnost
Gistota
- obsah schránek živočichův HK
- obsah iemných částic
- Kvalita iemných částic
Afinita mezi hr. kamenivem s asÍaltovým pol.

NPD

-

_

NPD
S/zo

W

NPD
Crun

b

NPD

- Průměrný stupeň obalení-asfalt 50/70, 70/'l00

odolnost proti drcení
odolnost proti drcení metodou LA
odolnost proti drcení rázem
odolnost oroti otěru/ohladitel nosti/obrusu
- odolnost proti otěru HK (mikro_Deval)
-

LAzo

-

NPD

uvedených ve sloupci:

EN 13242

NPD

- Odolnost proti ohladitelnosti
- odolnost proti povrchovému obrusu
-

U základních charakteristik a vlastností

Platí odkaz na:

EN 13242:2002+A1:2007

Odolnost proti obrusu pneumatikami s hrotv

odolnost vŮči teoelnÝm šokům
Složky/obsah
NPD

-SloŽkv hrubého recvklovaného kameniva
-Chloridy
-SíranV rozpustné v kvselině

ÁSn

-Celková síra
- obsah vodou rozpustných síranů
-Potencionální ořítomnost humusu
-obsah lehkých znečiŠťujících
částic

S.

"

NPD
NPD

_obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu

objemová stálost
-objemová stálost-sm ršťovánívysycháním
-Rozoad křemičitanu váoenatého ve VCHVS

_Rozpad Železave VcHVs
_obiemová stálost kameniva z ocelářské strusky

Nasákavost
Nebezpečnélátkv

WAr^1

-"Ra s 300

- Emise radioaktivity
_
_

NPD
NPD
NPD

lndex

UVolňoVání těŽkých kovŮ a polyaromatic. uhlo.

Uvolňování iiných nebezpečných látek

Bo/ko

š '|.0

NPD
NPD

Trvanlivost vůčizmrazování a rozmrazováni
-odolnost proti zmrazování a rozmrazování
- Zkouška síranem hořečnatrím

odolnost proti rozpadavosti čediče
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci

Ft

NPD
NPD

- odolnost proti alkalicko- křemičité reakci

8.

Vlastnosti uýše uvedeného ýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o Vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na rnýhradní odpovědnost \^ýrobce uvedeného rniše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne

4'9.2020

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

,.OOrr//

ÚA

Prohlášení o vlastnostech

c€

č. í34o6/cPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.30512011

1.

{robku: Hrubá Voda 32/63
Přírodní kamenivo - hrubé drcené , hornina prachovec

2'
3.
4'

5.
6.

ldentifikační kód

1544
13

Zamýšlené pouŽití nebo zamýŠlená pouŽití
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemní komunikace
Výrobce:
Název firmy a sidlo (ZAPA beton a's., VÍdeňská 495, 142 01, Praha q, É| 2513 70 26, tel.: ++420226224424' e-mail: jorg.wild@zapa.cz
:

Zplnomocněný ástupce: Bc. Vlastimil Míček,Vlastimil.micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma

pozemní komunikace

'.

EN 13242.2002+A1:2oO7 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inŽenýrské stavby a
subjekt: QUALIFoRM' a.s., Mlaty 67218,642 00 Brno, oznámený subjekt č' í544

, oznámený

7. Deklarované Vlastnosti:

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

Základní charakteristiky

Harmonizovaná technická

specifikace

:

EN 13242
Tvar zrn, Írakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva

3463

- Zrnitost

Tolerance pro zrnitost DK a směsi
Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- rvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
- TVar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní podíl drcených a lámanÝch zrn v HK
-

Gc85-15

NPD

_

obiemová hmotnost
cistoúa
- obsah schránek Živočichů v HK
_ obsah iemných částic
-

NPD
SLn

NPD
C,o
2,6911,27

Mslm'

fz

-

Kvalita iemných částic
Afinita mezi hr. kamenivem s asfaltovÝm poi.

NPD

- Průměrný stupeň obalenÍ-asfalt 50/70, 70/100

odolnost proti drcení
- odolnost oroti drcení metodou
_ odolnost proti drcení rázem

odol nost proti
- odolnost proti
- Odolnost proti
- odolnost oroti
- Odolnost proti

LA

LAzo

NPD

otěru/ohladitelnosti/obrusu

otěru HK (mikro-Deval)
ohladitelnosti
oovrchovému obrusu
obrusu pneumatikami s hroty

NPD

U

základních charakteristik a vlastností
uvedených ve sloupci:

EN 13242

Platí odkaz na:

EN 13242:2002+A1i2O07

Složky/obsah
-SloŽkv hrubého recvklovaného kameniva
-Chloridy
_Síranv rozpustné v kvselině
-Celková síra
- obsah Vodou rozoustnÝch síranů
-Potencionální přítomnost humusu
-obsah lehkých zneěišťujícíchčástic

NPD
ÁSo'z
Sr

NPD

NPD

-obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu
objemová stálost
-objemová stáloslsmrŠťován í vysychán ím
-Rozpad křemičitanu Vápenatého ve VCHVS
-Rozpad železave VcHVs
-obiemová stálost kameniva z ocelářské shuskv

Nasákavost
Nebezoečnélátkv

-"Ra s 300

- Emise radioaktiviý
- Uvolňování těŽkých kovů a polvaromatic. uhlo.
- Uvolňování iiných nebezpečnÝch látek

Trvanlivost vůěi zmrazování a rozmrazování
-odolnost proti zmrazování a rozmrazování
-

Zkouška síranem hořečnatým

odolnost proti rozpadavostí čediče
T]vanlivost prota alkalicko-křemičité reakci

NPD

NPD
NPD
WAzal
Bo/kq
Index < 1.0

NPD
NPD
Ft

NPD
NPD

- odolnost proti alkalicko- křemiČitéreakci

8.

Vlastnosti uýše uvedeného uýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o Vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na ýhradní odpovědnost výrobce uvedeného \^ýše.

Podepsáno za výrobce a jeho 'jménem:

V Praze dne 4.9.

2020

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Podpis

Ú,

!/

Prohlášení o vlastnostech

ě. 13407 tcPR/2o1 3

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

1'

ldentifikačníkód uýrobku: Hrubá voda

32163

Bl zeláŽe č,.lll (428 m n.m.), z etáže č. lV (4o8 m n.m.)

a z etáŽe č. V (384 m

c€

1544
'13

a etáŽe č. vl (360 m n'm.)s vyloučením břidličnatých partií a zvětralých poruch

Přírodní kamenivo - hrubé drcené, hornina droba

2'

Zamýšlené pouŽití nebo zamýŠlená pouŽití :
Kamenivo pro kolejové lože pro stavbu železničnítratě

3.

Výrobce:

4'
5.
6.

Zplnomocněný zástupce : Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa'cz

Název firmy a sÍdlo (ZAPA beton a.s', vIdeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 'l3 70 26, tel'i ++420226224424, e-mail : jorg.wild@zapa.cz

Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma : EN 13450:2002 Kamenivo pro kolejové loŽe
oznámený subjekt : QUALIFoRM, a.s., Mlaty

7.

67218, 642 0o Břno,

oznámený subjekt č. í544

Deklarovanévlastnosti:

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití

Základní charakteristiky

oodle)

:

Harmonizovaná technická

specifikace

EN 13450
Tvar zm, frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva

32t63

Zrnitost

Kategorie D

-

obsah drobných zrn

Kategorie Á

-

Tvar zrn - index plochosti

-

- Tvar zrn

_

Fhs

tvarový índex

S/zo

- Délka zrna
_

Kategorie D

objemová hmotnosVSypná hmotnost

2,7|t1,27 Mglms

odolnost proti drcení
_

Součinitel Los Angeles

LARBZO

- Hodnota drtitelnosti v rázu

SZna'18

odolnost proti otěru
-

odolnost proti otěru

MoERB 15

čistota
-

obsah jemných částic

U základních charakteristik a
vlastností uvedených ve sloupci:
EN 13450

Platí odkaz na:

EN 13450:2002

Kategorie B

Uvolňování nebezpečných látek
Ra 226

- Emise radioaktivity

<

300 Bq/kg

lndex Š1,0

- Uvolňování nebezpečných látek

NPD

Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování
-

odolnost proti zmrazování a rozmrazování

Ft

odolnost proti zvětrávání (Rozpadavost'sonnenbrand")

8.

Ztráta hmotnosti po zkoušce varem

NPD

Zuýšení hodnoty drcení v rázu po zkoušce varem

NPD

Vlastnosti uýše uvedeného v1irobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařÍzením (EU) č. 305/2011 vydává na uýhradní odpovědnost vrýrobce uvedeného rnýše.

Podepsáno za ýrobce a jeho jménem

V Praze 4.9.2020

Jméno a funkce

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Podpis

Prohlášení o vlastnostech

č. í34o8/cPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.30512011

1'

ldentifikační kód

{robku:

HrubáVoda

Bll zétáŽe ě. lll (428 m n.m.)' z etáže č. lV (4o8 m n.m.) a zetáŽeč,.v(384 m

32163

C€

1544
13

a etáže č. Vl (360 m n.m.)s vyloučenímbřidličnatých paňií a zvětralých poruch

Přírodni kamenivo - hrubé drcené, hornina droba

2.
3.
4.
5.
6.

ZamýšlenépouŽití nebo zamýšlená pouŽití
Kamenivo pro kolejové lože pro stavbu železničnítratě
:

Výrobce:

Název firmy a 9idlo (ZAPA beton a.s', VÍdeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 13 70 26, tel.: ++420226224424, e-mail

jorg.wild@zapa.cz

Zplnomocněný zástupce : Bc' Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma ; EN í3450:2002 Kamenivo pro kolejové loŽe
oznámený subjekt

7.

:

:

QUALIFoRM, a.s., Mlaty 67218,642 00 Brno, oznámený subjekt č. í544

Deklarovanévlastnosti:

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití

Základní charakteristiky

Dodle)

:

Harmonizovaná technická

specifikace

EN 13450
Tvar zm, frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva

32t63

- Zrnitost
-

Kategorie D

obsah drobných zrn

Kategorie B

- Tvar zrn - index plochosti
-

Flzo

rvat zrn _ tvarouý index

S/go

- Délka zrna

Kategorie D

- objemová hmotnosVSypná hmotnost

2,7111,27 Mglm3

odolnost proti drcení
- Součinitel Los Angeles

LAes24

- Hodnota drtitelnosti v rázu

SZaa22

odolnost proti otěru
- odolnost proti otěru

MDERB.IS

čistota
- obsah jemných částic

U základních charakteristik a
vlastností uvedených ve sloupci:
EN 13450
Platí odkaz na:

EN 13450:2002

Kategorie C

Uvolňování nebezpečných látek

Ra226s 300

- Emise radioaktivity
_

Bq/kg

lndex Š1'0

NPD

Uvolňování nebezpečných látek

Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazovánl
- odolnost proti zmrazování a rozmrazování

F2

odolnost proti zvětrávání (Rozpadavost,,Sonnenbrand")

8.

Ztráta hmotnosti po zkoušce varem

NPD

Zuýšeníhodnoty drcení v rázu po zkouŠcevarem

NPD

Vlastnosti

ýŠeuvedeného vý'robku

s nařízením (EU) č. 305/201

1

jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
vydává na ýhradní odpovědnost ýrobce uvedeného uýše.

Podepsáno za ýrobce a jeho jménem
V Praze 4.9.2O2O

Jméno a funkce

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Podpis

Prohlášení o vlastnostech

č. í34o9/cPR/2o13

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č' 305/201í

'1

.

ldentifikačníkód uýrobku: HrubáVoda32/63 c zetáŽe č. lll (428 m n.m.), zetáŽeč' lV(4o8 m n.m.) azetáŽe č. V(384 m n.m.)

C€

1544
13

a etáŽe č' Vl (360 m n.m.) s vyloučenímbřidličnatých partií a zvětralých poruch

Přírodní kamenivo - hrubé drcené, hornina droba

2'

Zamýšlené pouŽití nebo zamýšlená pouŽití
Kamenivo pro kolejové lože pro stavbu železničnÍtratě

3.

Výrobce:

4'
5'
6.

Zplnomocněný zástupce : Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa.cz

:

Název Íirmy a sídlo (ZAPA beton a's., Vldeňská 495' 142 01, Praha

4' le

25 'l3 70 26, tel.i ++420226224424, e-mail: jorg'wild@zapa.cz

Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+
Harmonizovaná norma : EN 13450:2002 Kamenivo pro kolejové loŽe
oznámený subjekt: QUALIFoRM, a.s., Mlaty 67218,642 00 Brno, oznámený subjekt č. í5&

7.

Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti (vztahujícíse na pouŽití
podle)

Základni charakteristiky

:

Harmonizovaná technická

specifikace

EN í3450
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva

32163

Kategorie E

- Zrnitost
_

obsah drobných zrn

-

Tvar zrn - index plochosti

2'0 (Deklarovaná)
Flss

-rvar zrn - tvaroý index

S I ss@e*tarcvana)

_

Délka zrna

'18

-

objemová hmotnosVSypná hmotnost

2,71t'1,27 Mgtm3

(Deklarovaná)

odolnost proti drcení
-

Součinitel Los Angeles

- Hodnota drtitelnosti v rázu

LARB28

(Doklarcvaná)

SZaa24

(Dok]arcvaná)

odolnost proti otěru
-

odolnost proti otěru

MoERB'Í5

Čistota
- obsah jemných částic

U základních charakteristik a
vlastností uvedených ve sloupci:

EN í3450

Platí odkaz na:

EN 13450:2002

2'0 (Deklarovaná)

Uvo|ňováni nebezpečných látek
Ra 226

- Emise radioaktivity

<

lndex

300 Bq/kg

š 1.0

NPD

- Uvolňování nebezpečných látek

Trvanlivost proti zmrazování a rozrnrazování
- odolnost proti zmrazování

arozmrazování

F4

odolnost proti zvětráváni (Rozpadavost',Sonnenbrand")

8'

Ztráta hmotnosti po zkoušce varem

NPD

ZuýšenÍ hodnoty drcení v rázu po zkoušce varem

NPD

Vlastnosti ýše uvedeného uýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastnostÍ' Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č' 305/2011 vydává na ýhradní odpovědnost v1irobce uvedeného v1iše.

Podepsáno za uýrobce a jeho jménem
V Praze 4.9.2020

Jméno a funkce

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Podpis

Prohlášení o vlastnostech

c€

é. 1341oIcPR/2oí3

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

1.

ldentifikačníkód r{robku: Hrubá Voda 0/90

1544

Přírodní kamenivo drobné drcené- směs, hornina prachovec

2.

Zamýšlené/zamýšlenápouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace

3.

Výrobce:

4.
5.
6.

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

Název firmy a sídlo (ZAPA beton a.s., Vldeňská 495, 142 01, Praha

4,

lČ: 25 í 3 70 26, tel.: ++420226224424. e_mail

:

13

jorg'wild @zaqa.cz

Harmonizovaná norma: EN 13242:2o02+A1i2oo7 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské

stavby a pozemní komunikace

oznámený subjekt: QUALIFoRM, a.s., Mlaty 67218,642 oo Brno, oznámený subjekt č. 't5/t4
7 ' Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

Základní charakteristiky

Harmonizované technické
specifikace

:

EN 13242

a
0/90

Zrnitost
_ Tolerance pro zrnitost DK a směsi
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld>2
-

-

rval

_

Procentní

zrn hrubého kameniva
zrn

ztn v

- obsah schránek ŽivočichŮ V
- obsah iemnÝch částic
- Kvalita iemných částic

Odolnost

GIANR

tvarolt7 index

-

a

Castota

Go 85

NPD
NPD
NPD
NPD

2.72Molm'

HK
fs

SEo= 23-2. MB,1O

drcení metodou

odolnost oroti otěru'ohl aditelnostirobrusu

- odolnost proti otěru HK mikro-Deval)
- Odolnost proti ohladitelnosti

NPD
NPD
NPD

obrusu

U

základních charakteristik

a

vlastností uvedených ve sloupci

EN 13242

kameniva

-s
_

ÁSn

Celková síra

srranu v

obsah lehkÝch znečišťuícÍchčástic
_ obsah oxidu uhličitéhov drobném kamenivu
-

- Rozpad

Železave VcHVs
kameniva

Sr

z

"

Vvhovuie

1

< 300 Bq/ks
lndex < 'l ,0

a

a

8.

A'l :2007

NPD
NPD
NPD

- Emise radioaktivity

-

EN 1 3242 :2002+

SS""

WAr^

-

platí odkaz na:

NPD

odolnost proti zmrazováni a rozmrazování

NPD
NPD
Ft

NPD
NPD

odolnost proti alkalicko- křemičité reakci
Vlastnosti uýše uvedeného ýrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohláŠení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) ě. 305/2011 vydává na ýhradní odpovědnost u.irobce uvedeného uýše.

Podepsáno za 4írobce a jeho jménem:

Y Praze dne 4.9.2020

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Prohlášení o vlastnostech

c€

é. 1341í/cPR/2oí3

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

1.

2'

ýrobku: Hrubá Voda 0/32
Přírodní kamenivo drobné drcené- směs, hornina prachovec
ldentifikační kód

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

3.

Výrobce

4.
5.
6.

Zplnomocněnýzástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa'cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

7.

1544

Název Íirmy a sÍdlo (ZAPA beton a's., VÍdeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 13 70 26,tel.i ++420226224424,

Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007
stavby a pozemní komunikace

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

:

EN 13242

Tvar zrn' frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro zrnitost DK a směsi
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
Tvar zrn hrubého kameniva

-

GIr10
NPD
NPD
NPD
NPD

index plochosti

HK

Gistota
- obsah schránek Živočichů v HK
- obsah iemných částic

- Kvalita iemných částic

Afinita mezi hr. kamenivem s asfaltovúm ooiivem
' Průměrný stupeň obalení- asfalt 50/70. 70/'l00

odolnost proti drcenÍ

- o('olnost proti drcenÍ metodou
- odolnost proti drcení rázem

2.71h.49 Molm'
h

SEo= 31.2. MB.IO

LÁ

LA,^

NPD

odolnost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu
odolnost
Odolnost
odolnost
Odolnost

proti otěru HK (mikro-Deval)
proti ohladitelnosti

NPD

proti povrchovému obrusu
proti obrusu pneumatikami s hrotv

U základních charakteristik a
vlastností uvedených ve sloupci:

odolnost vúčitepelnÝm šokům
s!oŽlry/obsah
-

Harmonizované technické
specifikace

ot32
Gr 85

Ívar zrn hrubého kameniva - tvarovÝ index

- Procentní podíl drcených a lámanÝch zrn v
- obiemová hmotnosVSypná hmotnost

-

e-mail: Jorg.wild@zapa.cz

oznámený subjekt: QUALIFoRM, a.s., Mlaty 672t8,642 oo Brno, oznámený subjekt č. í5/t4
Deklarovanévlastnosti:

Základni charakteristi ky

-

13

SloŽky hrubého recyklovaného kameniva
Chloridv
Síranv rozpustné v kvselině
celková síra
obsah vodou rozpustných síranův recykl. kamenivu
Potenciální přítomnost humusu
obsah lehkých znečišťuiícíchčástic
obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu

EN í3242

platí odkaz na:
EN 13242:2002+41:2007

NPD
ÁSoz
Sn

SSr"

Vvhovuie

objemová stálost

- obiemová stálost-smÉťování wsvcháním
- Rozoad křemičitanu váoenatého ve VCHVS

NPD
NPD
NPD

- Rozpad železave VcHVs
_ objemová stálost kameniva z ocelářské strusky

Nasákavost
Nebezpečnélátkv

- Emise radioaktivity
- UvolňovánÍ těŽkých kovů a polyaromatic. uhlovodíků

Uvolňování iinÝch nebezoečnÝch látek
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazováni
- odolnost proIi zmlazování a rozmrazování
- Zkouška síranem hořečnatým
odolnost proti rozoadavosti čediče
Trvanlivost proti alkalicko-křemiěité reakcl
_

-

8.

WAzd

1

""Ra

< 300 Bo/ko
lndex < 1.0

NPD
NPD
F.r

NPD
NPD

odolnost proti alkalicko- křemičité reakci
Vlastnosti ýše uvedeného q7robku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o
s nařízením (EU) č. 305/201 1 vydává na rnýhradní odpovědnost r'nýrobce uvedeného uýše.

Y Praze dne 4.9. 2020

lng. Jórg Wild_Ředitel pro oblast

se v souladu

,btÁL

Prohlášenío vlastnostech

é,. 13412lcPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/201

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7

'

'1544

Přírodní kamenivo drobné drcené- směs, hornina prachovec

Zamýšlené/zamýŠlenápouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickýmí pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace
NázeV firmy a sídlo (ZAPA beton a.s., VÍdeňská 495, 142

Výrobce:

01 ,

Praha 4),lČ: 25 13 70 26, tel': ++420226224424, e.mail : jorg.witd @zapa.cz

Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1:2007
stavby a pozemní komunikace

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské

oznámený subjekt: QUALIFoRM, a's., Mlaty 67218,642 oo Brno, oznámený subjekt č. 1544
Deklarované vlastnosti:

Vlastnosti (vztahujícíse na pouŽití
podle)

Harmonizované technické

:

specifikace

EN 13242

Tvar zrn' frakce a obiemová hmotnost
- Frakce kameniva

ot32

- Zrnitost

Tolerance pro zrnitost DK a směsi
Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Propad na středním sÍtě HK s Dld>2
- Tvar zrn hrubého kameniva - fuarov'Í index
-Ívar zrn hrubého kameniva - index olochosti
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
_ obiemová hmotnosvSvpná hmotnost

Ga 85

GIANR

_

_

cistota
-

13

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil'micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

Základni charakteristi ky

_

C€

1

ldentifikačníkód rnýrobku: Hrubá Voda 0/32

obsah schránek Živočichů v HK
obsah iemných částic

- Kvalita iemných částic

Afanita mezi hr. kamenivem s asfaltovÝm Doiivém
- Průměrný stuoeň obalení - asfalt 50/70. 70/1 00

NPD
NPD
NPD
NPD
2.7111.49Mo1m"

fz

SEo= 31 .2. MB.1O

odolnost proti drcení
_

odolnost proti drcení metodou LÁ

LA,^

- odolnost proti drcení rázem

NPD

- odolnost proti otěru HK (mikro_Deval)
- Odolnost proti ohladitelnosti

NPD

odolnost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu
odolnost proti povrchovému obrusu
Odolnost proti obrusu oneumatikami s hrotv
odolnost vůěi teoelnÝm šokům
-

U

a

EN13242

sloŽkyrobsah

- SloŽky hrubého recvklovaného kameniva
- Chloridv

NPD

-

ÁSo

Síranv rozpustné v kvselině
Celková síra
obsah Vodou rozpustných síranův recykl. kamenivu
- Potenciální přítomnost humusu
- obsah lehkých znečišťuiících
částic
_ obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu

základních charakteristik

vlastností uvedených ve sloupci:
platí odkaz na:
EN 13242:2002+A1:2007

z

Sn

SS""

Vvhovuie

obiemová stálost
-

obiemoVá stálost_smršťování wsvcháním

- Rozoad křemičitanu váoenatého ve VCHVS
- Rozpad železave VCHVS
- obiemová stálost kameniva z ocelářské struskv

NPD
NPD
NPD

Nasál€vost

Nebezoečnélátkv
- Emise radioaktivity
- UVolňoVání těŽkých kovŮ a polvaromatic. uhlovodíků
- Uvolňování iinÝch nebezoečnÝch látek

Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazovánÍ

odolnost proti zmrazování a rozmrazování
Zkouška síranem hořečnatým
odolnost Droti rozoadavosti čedičé
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci
_

-

WAza

1

""Ra

< 300 Bo/ko
lndex < 'l .0

NPD
NPD
Fr

NPD
NPD

- odolnost proti alkalicko- křemičité reakci

8.

Vlastnosti ýše uvedeného qirobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností' Toto prohlášení o
s nařÍzením (EU) č. 305/2011 vydává na uýhradní odpovědnost uýrobce uvedeného vrýše.

Y Praze dne

4.9.2o2o

lng. Jórg Wild-Ředitel pro

se

souladu

Prohlášení o vlastnostech

é. 13413tcPR/2oí3

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1.

ldentifikačníkód uýrobku: Hrubá Voda 0/63

c€

1544

Přírodníkamenivo drobné drcené- směs, hornina prachovec

2.

Zamýšlenélzamýšlená pouŽití:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrskéstavby a pozemnÍ komunikace

3.

Výrobce:

4.
5.
6'

Zplnomocněnýzástupce: Bc. Vlastimil Míček,vlastimil.micek@zapa'cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

7

Název Íirmy a sÍdlo (ZAPA beton a.s., vtdeňská 495, 142 01, Praha 4),

le

13

25 'l3 70 26, tel'i ++420226224424, e-mail : jorg'wild@zapa'cz

Harmonizovaná norma: EN 13242:2o02+A1:2oo7 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské

stavby a pozemní komunikace

oznámený subjekt: QUALIFoRM, a.s., Mlaty 67218,642 oo Brno, oznámený subjekt č. í544
Deklarované Vlastnosti:

'

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

Základní charakteristiky

Harmonizované technické

:

specifikace

EN 13242

Tvaí zrn' frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva

0/63

- Zrnitost

Gn 85

Tolerance pro zrnitost DK a směsi
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Prooad na středním sítě HK s Dld > 2

G7;NR

_

Ívar zrn hrubého kameniva - tvarou7 index
rvar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
-

objemová hmotnosVSypná hmotnost

NPD
NPD
NPD
NPD

2.7111,47 Mqlm"

Cistota
- obsah schránek Živoěichů v HK
_ obsah iemných částic

h

- Kval|ta iemnÝch částic

Afinita mezi hr. kamenavem s asfaltovým ooiivem

MBr10

SEa= 28.9.

- Průměrný stupeň obalení - asfalt 50/70' 70/100

odolnost proti dřceni
_

odolnost proti drceni metodou LÁ

NPD
NPD

- odolnost proti drcení rázem

odo!nost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu
_

odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)

NPD

- Odolnost proti ohladitelnosti
- odolnost oroti oovrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hrotv

U

o(lolnost vuči tepelnÝm šokúm

EN 13242

sloŽky/obsah

- Složkv hrubého recvklovaného kameniva
- Chloridv

NPD

_

ÁSn

Síranv rozpustné v kvselině

celková sÍra
- obsah vodou rozoustnÝch síranů V recvkl. kamenivu
-

základních charakteristik a

vlastností uvedených ve sloupci:

Potenciální přítomnost humusu
- obsah lehkých znečišťuiících
částic
- obsah oxidu uhlicitého v drobném kamenivu

Sr

platí odkaz na:
EN 1 3242:2002+ A'l :2007

"

SSrun

Vyhovuie

_

obiemová stálost

- obiemová stálost-smršťováníwsvcháním
- Rozpad křemiěitanu vápenatého ve VCHVS
- Rozpad železave VcHVs
-

objemová stálost kameniva z ocelářské struskv

Nasákavost
Nebezpečnélátkv

NPD
NPD
NPD
WAza

1

'""Ra š 300 Bq/ko

- Emise radioaktivity

lndex < 1,0

- Uvolňování těŽkých kovů a oolvaromatic' uhlovodíků
- Uvolňování iiných nebezpečných látek

NPD
NPD

a

- odolnost proti zmrazování a rozmrazování
-

Zkouška síranem hořečnahím

odolnost oroti rozpadavosti čediče
Trvanlivost prota a!kalicko-křemičité reakci

Ft

NPD
NPD

- odolnost proti alkalicko- křemičité reakci

8'

Vlastnosti v'ýše uvedeného v1irobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na rnýhradní odpovědnost rnýrobce uvedeného ýše.

Podepsáno zavýrobce a jeho jménem:
V Praze dne 4.9.2020

Jórg Wild_Ředitel pro oblast lomů a pískoven

Prohlášení o vlastnostech

c€

ě. 13414IcPR/2oí3

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

1.

Hrubá Voda 0/63
Přírodní kamenivo drobné drcené- směs, hornina prachovec
ldentifikační kód výrobku;

1544

2.

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

3.

Výrobce

4.
5'
6.

Zplnomocněný zástupce: Bc. Vlastimil Míček, vlastimil.micek@zapa.cz
Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností (AVCP): Systém 2+

7.

Název Ílrmy a sÍdlo (ZAPA beton a.s', vtdeňská 495, 142 01, Praha 4), lČ: 25 'l3 70 26, tel.: ++420226224424. e-mail

Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A1 :2007 Kamenivo pro nestmelené směsi
stavby a pozemní komunikace

:

13

jorg.wild @zaPa.cz

a směsi stmelené hydraulické pojivy pro inŽenýrské

oznámený subjekt QUALIFoRM, a.s., Mlaty 672t8,642 oo Brno, oznámený subjekt č. 15/t4
Deklarovanévlastnosti:

Vlastnosti (vztahující se na pouŽití
podle)

Základni charakteristi ky

Harmonizované technické
specifikace

:

EN í3242

hmotnost

- Frakce kameniva
- Zrnitost
_ Tolerance pro zrnitost DK a směsi
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
na
Dld>2
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarov index
- Tvar zrn hrubého kameniva - index c
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
hmotnost

gistota
-

obsah schránek Živočichů v HK
obsah iemných částic

0/63

Gr 85
GT^10

NPD
NPD
NPD
NPD
2.7111.47 Molm"

h

M8,10

SEo= 28.9.

s
drcení

metodou LÁ

NPD
NPD

- odolnost proti otěru HK (mikro-Deval

NPD

ohladitelnosti

U

s

nost

základních charakteristik a

vlastností uvedených ve sloupci:

EN 13242

platí odkaz na:

NPD

entva

kamenivu
n

- Obsah

EN 1 3242:2002+

A'l :2007

ÁSoz
S.
SS"o
Vvhovuie

oxidu uhličitého v drobném kam
- obiemoVá stálost_smršťování
křem
nu
- Rozpad železave VcHVs

wsvchl ntm

NPD
NPD
NPD

VE

z oce|ářské

WAro

""Ra š 300

- Emise radioaktivity

lndex <
uhlovodíků

Trvanlivost

zmrazování a

1

a

Bo/ko

'1.0

NPD
NPD
Ft

NPD

NPD
- odolnost proti alkalicko- křemičité reakci

8.

Vlastnosti uýše uvedeného qirobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o Vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/201 1 vydává na uýhradní odpovědnost výrobce uvedeného r,nýše'

Podepsáno za ýrobce a jeho jménem:

Y Praze dne 4.9.2020

Jórg Wild-Ředitel pro oblast lomů a pÍskoven

!

