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Nr 008-UWB-064
zgodnie z rozporządzeniem Ministra |nfrastruktury i Budownictwa z dnia'|7 |istopada 2016 r. w sprawie
sposobu dek|arowania właściwości użytkowych WyrobÓw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz' U. poz' 1966), niniejszy ceMkat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące EN 13282-2
HRB N 1 - K 15, W 75. DROHART ECO 5

HRB N 1 - K ,IO, W 60, CL-Q 20 _ HRB N1 STABIFEN
HRB N 3 - K 30, W 30, CL-Q 30 . DROHART MULTI 22.5

HRB N 3 - K 45, W 45 - DROHART STANDARD 22.5
HRB N 4- K 55, W 35 - DROHART 32.5

zamieŻone zastosowanie; pzygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze,
Warstwy odcinające oraz materialów wykozystywanych w robotach ziemnych, budowie dró9' |inii ko|ejowych'

|otnisk i innvch rodzaiów infrastrukturv

oo;ętego Polsrą l.lormą wyrobu:

PN-EN 13282-2:2015-06
wprowadzonego do obrotu pod nazwa |ub znakiem firmowym producenta:

Spoiwex Sp. z o.o.
ul. Boczna 6 . 44-240 Zory

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

ZakładŻory. u|. Boczna 6' u.złoŻory
Zakład K|eszczów . u|. |nstalacyjna 19 '97410 Rogowiec

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 2+'
dotyczące oceny i weMkacji stałości właściwoŚci uŻytkowych' w odniesieniu do WłaŚciwości użytkowych
Wyrobu okreś|onych W Wyżej wymienionych krajowych ocenach technicznych, są stosowanie oraz' że

zakładowa kontro|a produkcji spełnia mające zastosowania wymagania.

Niniejszy ceńyflkat wydany po raz pieMszy w dniu t8'06'2018 r. pozostaje ważny dopÓki zastosowana
Po|ska Norma wyrobu, metody oceny iWeryfikacji stałości Właściwości użytkowych, sam wyrób budow|any
i Warunki jego wytwarzania nie u|egną istotniej zmianie' oruz ż.e nie zostanie on zawieszony |ub cofnięty
pŻez akredytowaną jednostkę ceńyfikujqcq wyroby'
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Działu ceńyfikacji i Norma|izacji
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KrakÓw' dnia 15 |ipca 2021 rok.
Ważność niniejszego ceftyfikatu może być potwierdzona tel' 012 683 79 15.

Piotr Zapolski


