
., TRZUSI<AWICA S.A.
Zakład Kujawy

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2/K/W/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wapno budowlane EN459-1 CL90-Q (R5, Pl)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4*:
CL90-Q (R5, Pl); nr dokumentu WZ: patrz oznakowanie CE

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz
wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton
napowietrzony autoklawizowany, beton itp.) i zastosowanie w inżynierii wodno-
lądowej ( stabilizacji gruntu, mieszanin asfaltowych itp.)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5*:

Nazwa: Wapno budowlane EN459-1 CL90-Q (R5, Pl), wapno palone mielone

Adres kontaktowy producenta: Trzuskawica S.A. Sitkówka 24, 26-052 Nowiny
Zakład Kujawy, Bielawy l, 88-192 Piechcin
tel.: (52) 3834400, fax: (52) 38 34498
email: info@trzuskawica.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela,
którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust. 2*:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego określone w załączniku V: System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego
normą zharmonizowaną:

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji numer notyfikacji 1488
przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli
produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli
produkcji w systemie 2+ i wydał certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr
1488-CPD-004

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla
którego wydana została europejska ocena techniczna
Nie dotyczy
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9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

CaO+MgO ~ 90%

MgO s 5°1o

CO2 s 4°1o

S03 s 2°1o

Wapno czynne ~ 80°/0 PN-EN 459-1:2012

Reaktywność R5 (t60< 10 minut)

Stałość objętości próba pozytywna

Rozkład wielkości ziaren: Pl
przesiew przez sito 2 mm 100°/0
przesiew przez sito 0,2 mm ~95010
przesiew przez sito 0,09 mm ~ 85°10

Trwałość 30 dni przy zachowaniu
warunków przechowywania
(patrz 4.4.6)

wydajność ~ 26 dm3/10 kg

Deklarowane cechy wyrobu nie objęte zakresem normy zharmonizowanej:
• Promieniotwórczość naturalna zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2.01.2007 r.

(Dz.U.07.4.29):

Wskaźnik aktywności fi - 0,04 « 1)

Wskaźnik aktywności f2 - 5,95 Bq/kg « 200 Bq/kg)

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38* zastosowana została specjalna dokumentacja
techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:
Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1
użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

2 są zgodne z właściwościami

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Rafał Szewczak - Dyrektor Zakładu Kujawy

Bielawy, 01.07.2013

* - deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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