KRAJoWADEKLARACJA
WŁASc|WoSc|UZYTKoWYCH
Nr112017

'1.Nazuninazlvahandlona
$/yrobu
budowlanego:
Spoiwa
hydEuliczne
TERRAIVIX
2.Oznaczenie
typuwyrobu
budowianego:
TERMMIX
Spoiwo
KlasaHSD5:odmiana
TERRAMIX
PF2,5iodmiana
TERMIVIX
FZ5,
KlasaHSD12,5rodmiana
TERRAI\,4|X
F 22,5,
K|asa
HsD22,5|
odmiana
TERM|t,'||x
N22'5iodmiana
TERRAI,ł|X
|V32.5
jestprzeznaczone
3'zami€ | zonezastosowan
ie|ubzastoso|Wnia:
spoiwo
TERM|Ił|X
do stosowania
Winłnierii
komunikacyjnej,
a w szczególnoŚci
do:
gruntow
a)doU|epszenia
przydatnych
p|zybudowie
słabych
i gruntow
podloł nasypow
z zast|zeżeniami'
iwarstw
nasypol^/
według
wymagań
PN.s42205:1998'
podłofnawieŻchni
b)dou|epszania
wedfug
wymagań
\łT.52010lubPN.s.96012:1997'
d|akategońi
obciążenia
ruchem
odKR1doKR6wedfug
Kata|ogu
typowych
konstrukcji
podalnych
nawieŻchni
i półsztywnych'
pomocniczej
c)dopodbudowy
rea|izowanej
Wtechno|ogii
stabi|żacji
spoiwami
hydraulicznymi
krs4w imieszanekwedfg
wymagań
WT-5201o
|ubPN.s-960'l2|1997'
dlakategoi
obciążenia
ruchem
odl(R3doKR6Wedfug
podatnych
Kata|ogu
typoli'ych
konstrukcji
nawieŻchni
ińłsżywnych'
d)dopodbudowy
zasadniczej
rea|izowanej
w techno|ogii
stabi|izacji
spoiwami
hydmulicznymi
kruszyw
i mieszanek
wedfgwymagań
WT.s2010|ubPN-s.9601
2|1997,
d|akategorji
obciążenia
ruchem
odxR1doKR2wedfug
Kalalogu
podahych
typor,Jych
konstrukcji
nawiezchni
i póIsŹywnych'
e)do nawiezchni
pomocniczej
twardej
nieu|epszonej
|ubpodbudowy
jakomaleńał
.€ a |izowanej
w techno|ogii
slabi|Eacji
mechanicznej
Według
Wymagań
PN.s.o6102:1997
do
u|epszenia
właściwości
mieszanki
minena|nej,
podtoza
l) dobudoury
w zak.esie
grntu.odzimego,
u|epszeń
|ubstabi|izacji|
nasypu
|ubp|zelopu
Wraz
z e|ementami
ochraniającymi
|ub
' zabezpieczającymi
' Wzmacniającymi
Wspć'pracującymi
z podtorzem
podnawierzchnie
szcze|nych
waBtwochrcnnych
torowiska
kolejowe'
podtoŻa
,w tymdowykonywania
Wedfug
Warunków
technicznych
Utrzymania
podbudowy
pomocniczejz
ko|ejowego
|d.3
w poslaci
krus4wi mieszanek
wedfug
Wymagań
WT-s2010orazWedfug
Wymagań
PN-sł6102|1997'
Ponadto
spoiwo
TERM|\'ł|X
może
bycstosowane
w budownic{Wie
komunikacyinym|
- przyniwe|acji
przybudowie
i makoniwe|acji
terenóvJ
drog'
- dolikwidacji
pożarowych
zagrożeń
Wdrcgowych
robot'ch
ziemnych'
- dobudowy
przeciwpowodziowych
dróg'ciągówpieszo.jezdnych
nawałach
i zaponchfiemnych'
- dobudowy
drÓgwewnęlrznych
naterenie
zakladów;
wtymp|acóW'
ciqgówpieszo.jezdnych
dńg manewrovirych
producenta
4'Naztła
iadrcssiedziby
produkcjitłyrobu:
jestprodukowany
orazmiejsce
sPo|WExsp'zo'o.u|'Boczna
6,44.240
fory'wyrÓb
!. '
a) zakfad
ProdukcyjnyZory,
ul.Boczna
6 44,240
iory;
. Góme
b)ZakhdProdukcyjny
Kozienice'
26.900
Wi|czkowice
przedstawicie|a,
5'Nazwa
iadressiedziby
upoważnionego
o i|ezostalustanowiony:
Niedotyczy
6' Knjowysystemzastosorłany
doocenyi v/ęryfikacji
stałościt*aściwości
użytkotł/ych:
system2+
7' Krajowa
specyfiłacia
techniczna;
7a.Polska.
Norma
!,/yrobu:
Niedotyczy
jednostki
Naałaakredt'towanej
ceMkującej'numer
akredytacji
i numer
krajowego
ceMkatu|Niedotyczy
7b'Knjowa
ocenatechniczna:
Aprobata
Techniczna
IBD||V
NrAT200943.2445/4
wydana
dnia05|uty
2009(ostalnia
aktua|izacja
26lipc€2016)'
jednostka
Jednostka
ocpny
techniczney'Krajowa
oceny
INSTYTUT
technicznej:
BADAWCZY
DROGI|\4OSToW
03-302
WaBzawa
ul.lnswtowa1
jednostld
Nazwaakredytowanej
ceMkującej'numer
akredytacji
i numer
krajowego
ceMkafu| |nstytut
i MateriałóW
ceram;ki
Budow|anych'
oddział
szkła
i |\y'ateńałów
Budow|anych
w Krakowie'
ośrodek
ceMkacjii Norma|izacji'
31-983
KrakóW
u|.cementowa
8 , ceMkat PcA Ac 086
porazpieMszy
Numer
ceMkatu|
65i09-ZKP.060{2
z 30WŻeśnia
2016r'wydany
10.07'2009
r
8' Dek|arotEne
vrtaściwości

po28
wzrostu
ścisk.
Wrzymałościna
dniachRn28wodniesieniu
doR28

PN-EN1961:20061)
PN-EN933-1:2012;
PN-EN196-6:2011

produkcji
w systemie
zakładowej
kontro|i
TERM|V|Xz badaniem
spoiwa
wylrzymałościna
ściskanie
Rn28(bezpiasku
nornowego)'
do
moŹna
dodać
|iterę|
. A - pzy Wskaźniku
wz|ostu
Wytrzymałości
naściskanie
Ri,sw odniesieni!
doRzs:Rn2rReP32,5MPa'
. B - pEyWskażniku
Wz|ostu
wytrzymałości
naściskanie
Rn2s
Wodniesieniu
doRz: R"zrRa>22,5
MPa'
naściskanie
Rn,sw odniesieniu
do

DlaspoiwadrogowĘozawierającego
Wapienny
W innYch
ozyoadkchzawańość
siarczanów
lić

z zastosowaniem
(stosunek
Wody
Wi|ości
wody/spoiwa)
okreś|onej
WgpŻeprowadzonego
badania
nazgodność
z normą
PN.EN196.3;+A1|2011.
Przechowywanie
z PN-EN196-112006.
powyżej
9'Wtaściwości
Użytkowe
okreś|onĘo
Wyrobu
są 4odnez wszystkimi
wymienionymi
w pkt8 dek|arcwanymi
właściwościami
użytkowymi'
Niniejsza
krajowa
dek|anacja
wtaściwości
uży|kowych
wydana
zoslajezgodnie
z ustawą
z dnia16kwielnia
2004r o Wyrobach
producenta'
budow|anych,
nawyĘczną
odpowiedzia|ność
- Pełnomocnik
producenta
podpisał: MarekPłzepióra
W imieniu
zarządu
ds.Jakości
(imięi nazwisko
orazstanowisko)
Zory02.01.2017
t.
(miejsce
i datawydania)

@

