
KRAJoWA DEKLARAcJA WŁAŚclwoŚcl UzYTKoWYcH
Nr 9/DHSDlaofo

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Hydraul iczne spoiwo drogowe DROHART
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : HSD 22,5 Hydraul iczne spoiwo drogowe DROHART
Zamierzone zastosowanie Iub zastosowania : Hydraul iczne spoiwo drogowe DRoHART może być
stosowane w budownictwie komunikacyinym w zakresie określonym w pkt 2,2 z uwzględnieniem
warunkÓw stosowania według punktu 2.3 . Krajowa ocena Techniczna Nr |BDiM.KoT.zo2olo5Lo
wydanie 1.
Nazwa i  adres s iedz iby producenta oraz mie jsce produkcj i  wyrobu :
sPolWEx Sp. z o.o. ul. Boczna 6,44.240Żory, wyrÓb jest produkowany w :
a) Zakład ProdukcyjnyŻory, ul. Boczna 6,44-240Żory
b) Zakład Produkcyjny Kozienice, 26-900 Wi|czkowice - GÓrne
c) Zakład Produkcyjny KleszczÓw, ul. lnstalacyjn a L9,97-4L0 K|eszczÓw
Nazwa i  adres s iedz iby upoważnionego przedstawic ie|a,  o  i Ie  zostat  ustanowiony:  N ie  dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacj i stałościwłaściwości użytkowych: System 2+
Krajowa specyfikacja techniczna :
7a Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
7b Krajowa ocena techniczna: Nr IBDIM-KOT-20201O5LO wydanie 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyf ikujqcej, numer akredytacj i i  numer krajowego certyf ikatu:

Sieć Badawcza ŁUKAS!Ewlcz. lnstytut Ceramiki i  MateriałÓw Budowlanych
ZAKŁAD CERTYF|KACJl l  NoRMALlzAcJl

31.983 KrakÓw ul. Cementowa 8, ]|I. PcA Ac 008
KRAJoWY cERwFlKAT zcoDNoŚcl złrmDoWEJ KoNTRoLl PRoDuKcJl Nr 008.UWB-L27
Dek|arowane właściwości użytkowe :

9. Wtaściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
dekIarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa dek|aracja właściwości użytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r ' o wyrobach budow|anych, na wytqcznq
od powied z iaIność prod ucenta '

W imien iu producenta podpisał :
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