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KRAJoWA DEKLARACJA wtłŚclwoścl uitrrowYcH
Nr 5/DMHnSNS/202t

Nazwa i  nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

L. Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART MULTI 22,s

HydrauIiczne spoiwo drogowe norma|nie wlążqce EN 13282-2

5.

7 .

HRBN3 -K30 ,W30 ,C l _Q30

Zamierzone zastosowanie |ub zastosowania: Przygotowanie materia|ów na podbudowy zasadnicze
i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinajqce oraz wykorzystywanie w robotach ziemnych, budowie dróg trakcjikolejowych, |otnisk i innych rodzajów infrastruktury

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: sPolWEx Sp. z o.o., ul. Boczna 6,44-240Żory
wyrób jest produkowany w:
a) Zakład ProdukcyjnyŹory, ul. Boczna 6,44-240Żory
b) Zaklad Produkcyjny K|eszczów, Rogowiec u|. lnstatacyjna 19, 97.410 K|eszczów

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawicie|a, o i|e został ustanowiony: Nie dotyczy

Krajowy System zastosowany do oceny i weryfikacji statości właściwości użytkowych: System 2+

Krajowa specyfikacja tech n iczna :
7a Polska Norma wyrobu: PN-EN 13292-2:2OtS-06
7b Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
Sieć Badawcza tukasiewicz. Instwut Ceramiki i Materiałów Budow|anych

Dz|AŁ CERTYFlKAc.|! | NoRMAtlzAcJ|
31-983 Kraków u|. Cementowa 8, nr PcA Ac oo8

KRAJoWY CERTYF!KAT zGoDNośc! ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDUKcJt Nr 008-UWB.064

8. Deklar wfascrwosclowane

Zasadniczę charakterystyki w1robu budowlanego dla
zamlerzonego zastosowania lub zastosowań

DekIa rowane właściwości
użytkowe Uwagi

Klasa wytrzymałości N3

PN- EN 13282-2:20t5-06

lfuytrzymałość na ściskanie po 56 dniach > 22,5 + s 42,5 MPa
Stopień zmię|enia, masa pozostatości na sicie 90 um Ś L 5 %
Poczqtek czasu wiqzania > 150 min
Stałość objętości (rozszerzaIność) < 3 0 m m
Zawartość siarczanów jako S0: ś 4 %

9. Właściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 dek|arowanymi
właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa dek|aracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow|anych, na wyłqcznq odpowiedziaIność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Marek Przepióra - Pełnomocnik Zarzqdu ds. Jakości

Zory, !5 lipca 2O2I r. Pełnomo


