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AC 002

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAIKADOWEJ KONTROLI PRODU KCJI
L454-cPR-0009
Zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 30512011z dnia 9 marca2011
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi slę do wyrobu budowlanego:

r,

Kruszyrwa
w asońymentach przestawionych w załączniku do niniejszego ceńyfikatu

przeznaczone do stosowania: w budynkach, drogach i innych obiektach budowlanych,
w drogownictwie i innych robotach inżynieryjnych, w konstrukcjitorów kolejowych
wprowadzonego do obrctu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

KOPALNIA WAPIENIA ,rCZATKOWICE" Sp. z o.o.
ul. Gzatkowice Dolne 78r 32-065 Krzeszowice
i

wyprodukowanego w zakładzie produkcyjnym:

KOPALNIA WAP|ENIA ,'-CZ,ATKOWICE" Sp. z o.o.
ul. Gzatkowice Dolne 78r 32-065 Krzeszowice
Niniejszy ceńyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienta dotyczące oceny i weryfikacji stałości
właściwośct
uzytkowych, określone w załączniku ZA norm:

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu
(odpowiednik krajowy PN-EN 12620 +A1 :2010)

EN 13139:2002 Kruszywa do zaprawy
(odpowiednik krajowy PN-EN

1

3 1

39:2003+AC:2004)

EN 13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(odpowiednik krajowy PN-EN 1 3043:2004+AC:2004+Ap1

:201 0)

EN'13242:2002+A'l:2007 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(odpowiednik krajowy PN-EN 13242+A1,,2010)

EN 13450:2002+AC:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową
(odpowiednik krajowy PN-EN

1

3450:2004+AC:2004)

w ramach systemu 2+ są stosowane

orazże

zakładowa kontrola prod u kcj i spełn ia mające zastosowan ie wymagan ia.
Niniejszy ceńyfikat wydany po raz pierulszy w dniu 9 grudnia 2013 r., został zmodyfikowany w dniu 10 maja 2019 r.
i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałościwłaściwościuzytkowych, sam wyrób
budowlany i warunkijego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub
cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.
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