
Proh!ášení o vlastnostech č. 06/cpRy2021
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 305l2O11 a57412014

Jedinečný identifikační kód typu výrobku: SMRČNÍK, frakce 0/63

Přírodní kamenivo - směs drceného kameniva, hornina vápenec
2. Zamýšlenélzamýšlená použití:

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní
komunikace

3, Výrobce: ADos TRANS s.r.o., Sokolova 468/63a, 619 o0 Brno, lčo: 258 36 5o1

Tel: +420 73í 556 556, e-mail: info@adostrans.cz

4 Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém posuzování a ověřování stálostí v|astností (AVCP) Systém 4

6 Harmonizovaná norma, EN132422OO2+A1 2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými polivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Oznámený subjekt, Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392

7 DekIarovanév|astnosti,

Vlastnosti vlíše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se
v souladu s nařízením (EU) č. 30512011 a 57412014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

výrobce a jeho jménem:

Zákl adní c h arakteristi ky vlastnosti
Harmonizovaná techn ická

specifikace

EN 13242:20o2+A1:2007

- Frakce kameniva 0/63

- Zrnitost Gn85

- Tolerance pro typickou zrnitost směsi NPD

- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index S/ss

- Objemová hmotnost 2,670 Mglm3

- Obsah jemných částic l9

Kvalita jemných částic - Ekvivalent písku SEa 35

Kvalita jemných částic - lndex plasticity Neplastická směs
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- Součinitel Los Angeles LAso

- Nasákavost WAzl2
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- Sírany rozpustné v kyselině ÁSo,z

- celková síra Sl

- Uvolňování těžkých kovů NPD

- Uvolňování polycyklických aromatických uhlovodíků NPD

- Uvolňování jiných nebezpečných látek NPD

l

- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování Fl

Podepsáno za a Ieho

V Brně dne 15. dubna2021 Jméno David Sroka, jednatel Podpis OÁo*^,íL 1
17 sr ", " " " 

. t.,Y :,: . $)i#, 6pryouFzov 
N A n <on eýo ru oe Mcr,

A, ^Ť !. ! ::._o^" - a l n, l sld o t +stN Í r

r 
. LZZ5ělb5OJ i7Ío@adostrans.cz

Tvár zrn, frakce a sbjsmává hmotťl§§t

Cistota

Nebezpečné látky

Trvanlivost vůči zmrazování a rózmrazování


