
KRAJoWA DEKLARAcJA WŁAśclwoŚcl użvrKoWYcH
Nr 7/DHRBN4l2o2O

L. Nazwa i  nazwa handlowa wyrobu budowlanego: DROHART 32.5
2. oznaczenie typu wyrobu budow|anego : Hydraul iczne spoiwo drogowe norma!nie wiqżqce EN

L3Z8Z.2 HRB N 4 - K 55, W 35 - DROHART 32.5
3' Zamlerzone zastosowanie lub zastosowania : Przygotowanie materiałÓw na podbudowy

zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinajqce oraz wykorzystywanym w robotach
ziemnych, budowie dr6g, trakcji kolejowych, |otnisk i innych rodzajÓw infrastruktury.

4. Nazwa i  adres s iedziby producenta oraz miejsce produkcj i  wyrobu :
sPolWEx Sp. z o.o. ul, Boczna 6,44-240Żory, wyrÓb jest produkowany w :
a) Zakład ProdukcyinyŻory, ut. Boczna 6 44.240Żory;
b) Zakład Produkcyjny Kozienice, 26.900 Wilczkowice - GÓrne
c) Zaklad Produkcyjny KleszczÓw, ul. lnstalacyjn a L9,97-4L0 KteszczÓw

5. Nazwa i  adres s iedziby upoważnionego przedstawic ie|a, o i|e zostat ustanowlony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statości wtaściwości użytkowych: System 2+
7. Krajowa specyf ikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN L32BZ-2:2015-06
Nazwa akredytowanejjednostki  certyf ikujqcej,  numer akredytacj i  i  numer krajowego certyf ikatu:

Sieć Badawcza ŁUKAS|Ewlcz - |nstytut Ceramlkii MateriałÓw Budowlanych
ZAKŁAD cERwFlKACJl l NoRMALlzAcJ|

31-983 KrakÓw ul. Cementowa 8, nr. PCA Ac 008
. KRAJoWY CERTYFIKAT zcoDNośclZAKŁADoWEJ KoNTRoL| PRoDUKcJt Nr 008-UWB-o64

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
8. DekIarowane wtaśclwości użytkowe:

Zasad n icze cha ra kte rystyki wyrobu
budowlanego d la zamierzonego
zastosowania lub zastosowa

Dek larowane
wtaściwości
użytkowe

Uwagi

KIasa wytrzymatości N 4

PN- EN L3f82-?:2015-06

Wytrzymatość na ściskanie po 56 dniach >32 , 5+s52 , 5MPa
Stople zmie|en!a, masa pozostatości na
sicie 90 pm Ś L 5 %

Poczqtek czasu wiqzania ż ]-50 min
Statość o bjętości (rozszerza| ność) ś30mm
Zawartość siarczanÓw jako SOi ś 4 %

9. Wtaściwości użytkowe okreś|onego powyżej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
dek|arowanymi wtaściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa dek|aracja wtaściwości użytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia2oo4 r. o wyrobach budow|anych, na wytqcznq
od powiedzia Iność prod ucenta'

W imieniu producenta podpisat  :
Marek PrzepiÓra - Pe|nomocnik Zarzqdu ds. Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Tory 22.07.fO20 r.
(miejsce i data wydania)

ds. Jakośćl


