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Nr 008-UWB-138
zgodnie z rozpofqdzeniem Ministra |nfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 |istopada 2016 r' w sprawie
sposobu dek|arowania właściwości użytkowych wyrobów budow|anych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budow|anym (Dz' U. poz. 1966)' niniejszy ceńyfikat odnosi się do wyrobu budow|anego:

Spoiwa hydrauliczne do maeszanek stosowanych na
podbudowy dróg oraz do stabilizacji podłoża
zamierzone rastosowanie zgodnie z punktem 2.1 IBDiM-KOT-2020/0510 wydanie 1

(nazwa handlowa; Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART,
typ śpoiwa zgodnie z punktem 1.4.1 |BDiM.KoT-2020/05101 wydanie 1 , hydrau|iczne spoiwo drogowe mogqce

zawierać materiały Wiązące na bazie klinkieru cementu port|andzkiego, wapna hydratyzowanego, Wapna
pa|onego mie|onego, popioły ze spalania węg|a kamiennego Iub brunatnego W postaci popio'łów |otnych

kzemionkowych' wapiennych i fluida|nych, skladników drugozędnych takich jak siarczan wapnia' regu|ator czasu
wiązania, składniki minera|ne, skladniki wspomagające proces wiązania spoiwa)

objętego kra.iowq oceną techniczną:

IBDIM-KOT -202010510 wydan ie 1
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Spoiwex Sp. z o.o.
u|. Boczna 6' 44-240Żory

i produkowanego W zakładzie produkcyjnym:

ZakładŻory. u|. Boczna 6' 44-24oŻory
Zakład K|eszczów . u|' lnsta|acyjna 19 ' 97.ł10 Rogowiec

Niniejszy ceMkat potwierdza' że wszystkje postanowienia, Wynikające z krajowego systemu 2+,
dotyczące oceny i weryfikacji statoŚci właŚciwoŚci użytkowych, W odniesieniu do Właściwości użytkowych
wyrobu okreś|onych w wyŹej wymienionych krajowych ocenach technicznych, są stosowanie oraz, że

zakładowa kontro|a produkcji spełnia mające zastosowania wymagania.
Niniejszy ceńyfikat wydany po raz pjerwszy w dniu 22'07 '2020 r. pozostaje ważny do dnia 27.05.2025 |.,
pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny iweMkacji stałości WłaŚciwoŚci uŹytkowych,
sam wyrób budow|any i Warunki jego wytwarzania nie u|egną istotniej zmianie, oraz Że nie zostanie on
zawieszony Iub cofnięty pzez akredytowaną jednostkę ceĄ/fikującą Wyroby.
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ważność niniejszego cerb/fikatu może być potwierdzona tel' 012 683 79 15.


