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Nr 9/DHsDlz0zt

!. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: HSD 22,5
3. Zamierzone zastosowanie Iub zastosowania: HydrauIiczne spoiwo drogowe DRoHART może być stosowane

w budownictwie komunikacyjnym w zakresie okreś|onym w pkt 2.2. z uwzględnieniem warunków stosowania według
punktu 2.3. - Krajowa Ocena Techniczna Nr IBD|M-KOT-ŁO2O|0iIO wydanie 1

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
sPo|WEx Sp. z o.o. u|. Boczna 5,44-240 iory, wyrób iest produkowany W:
a) Zaktad Produkcyjnyżory, u|. Boczna 6,44-240Żory
b) Zakład Produkcyjny Kleszczów, Rogowiec u|. lnsta|acyjna 19,97-410 K|eszczów

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o iIe został ustanowiony: Nie dotyczy
5. Krajowy system Zastosowany do oceny i weryfikacji statości właściwości użytkowych: System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7b Krajowa ocena techniczna: Nr IBD|M-KOT-2020105L0 wydanie 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - !nstytut Ceramiki i Materjałów Budowlanych

DzlAŁ cERTYFIKAoI l NoRMAL|ZACJl
31.983 Kraków u|. Cementowa 8, nr PcA Ac 008

KRAJoWY CERTYF!KAT zGoDNoścl ZAKŁADoWEJ KoNTRotl PRoDUKcJl Nr 008-UWB.138

kla8 . Dek|arowane wtaściwości u

Lp.

Oznaczenie
typu wyrobu
budowlanego

Zasadnicze cha rakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania Iub zastosowań

Właściwości użytkowe wyrażone w
poziomach, k|asach Iub w sposób opisowy

dla oznaczoneso tvpu wvrobu budowlaneso
Jedn. Metody badań i ob|iczeń

L 2 3 5 6

1

HSD 22,5

Uz iarn ien ie

1 m m 100

o/o

P. B.  IBDiM Nr
PB/Tw-2/t56:f0t9

(wg PN-EN 933-L:20121

- 0,090 mm 65-100
- 0,063 mm 55-100
- 0,045 mm 45-100

Wytrzymałość na ściskanie 1).
- po 7 dniach Rz

R7 > 7,5
MPa

P .  B .  IBDIM Nr
PBITW-2/723:20t9
PB/Tw-f/743:fOt9
PN-EN 196-1:2016

- po 28 dniach Rzg Rzaż22,5

3
Czas wiqzania
- poczatek wiqzania, to

tp > 120 3)

t " > 6 0
mrn P. B.  IBDIM Nr

PBlrw-2/If3:fOIg
PN-EN 196-3:2016

- koniec wiqzania, tp 1 ś t t < 2 4 n
4 Statość obiętości (rozszerza lność) ś 1 0 4 ) mm
5 ZawartośĆ siarczanów ś 7,0 (ś4,5) 5) % PN-EN 196-2:2013

1) Próbki do badań mogq być wykonane z piaskiem normowym |ub bez piasku normowego. Próbki do badania Wytrzymałości na|eży przechowywać w komorze
k|imatycznei przv wi|gotności wzg|ędnei powietrza > 90% Rn.

2) W przypadku spoiwa zawierającego składniki wywołujqce przyspieszone |ub gwałtowne tężenie zaczynu i poczqtek Wiqzania jest poniżej 120 minut, to czasy
wiazania zawarte W tej tablicy służa jedynie do identYfikacji spoiwa. Postępowanie Wg punktu 2.3. Krajowej oceny Technicznej.

3) KU lotny krzemionkowy stanowi udział w spoiwie.
4) Próbka w całości. Brak wvkruszeń i spekań, złuszczeń |ub wvkwitów biafuch i krysta|icznvch po osuszeniu W stanie powietrzno.
5) D|a spoiwa drogowego zawierającego wapienny popiót |otny, gdy większa część siarczanów pochodzi z podstawowych składników' W innych przypadkach

zawańość s iarczanów powinna być mniejsza od 4,5%'

9. Właściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu sq zgodne z Wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wtaściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa dek|aracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia
16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budow|anych, na wyłqcznq odpowiedziaIność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Marek Przepióra _ Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Żory, t5 |lpca 202t r.
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