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1. Nazwainazwa handlowawyrobubudowlanego:
Hydrauliczne
spoiwodrogoweDROHART
: HSD22,5 Hydrauliczne
2. Oznaczenie
typuwyrobubudowlanego
spoiwodrogoweDROHART
3. zamierzonezastosowanieIub zastosowaniaI Hydrau|icznespoiwo dro8owe DRoHART może być
stosowanew budownictwiekomunikacyjnym
W zakresieokreś|onym
W pkt 2.2 z uwzg|ędnieniem
warunków stosowaniawedlug punktu 2.3 . Kraiowa ocena TechnicznaNr |BDiM-KoT-2020/0510
wydanie '|
4. Nazwaiadres siedzibyproducentaorazmiejsceprodukcjiwyrobu
I
sPo|WEx sp. z o.o. u|. Boczna6,44-z4o zory, wyrób jest produkowanyw :
a) zakładProdukcyjnyzorY, u|,Bo.zna 6,44.z4o zory
b) zaklad ProdukcyjnY
Koiienice,26.900Wilczkowice_ Górne
c) zaklad ProdukcyjnyK|eszczów,
u|.|nsta|acyina
19,97-410K|eszczów
przedstawicie|a,
5. Nazwaiadressiedzibyupoważnione8o
o iIezostałustanowiony:Nie dotyczy
Wlaściwości
6. Krajowy5y5temzastosowanY
do ocenyiWeryfikacjistałości
użytkowych:
system2+
7. Krajowaspecvfikacja
techniczna:
7a PolskaNormawyroburNie dotyczy
7b Krajowaocenatechniczna:
wydanie1
Nr IBDiM-KOT-2020/0510
Nazwaakredytowa
numerakredytacji
i numerkrajowe8ocertyfikatuI
nejjedno5tkicertyfikujacej,
siećBadawczaŁUKAslEWIcz- |nstytutceramikii MaterialówBudow|anych
ZAKŁADcERTYFIKACJ|
| NoRMAL|zAcJI
31-983Kraków u|.cementowa8 , nr. PcA Ac 008
KRAJowYcERTYFIKAT
zcoDNoścIZAKŁADoWEJKoNTRotIPRoDUKcJINr oo8-UwB.138
8. DekIaroWane
WiaściWości
użVtkoWei
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}I€ t od}- bsdań
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rrJ.tażoLelt. poziomacb.
t ol'liczeń
budort'lanego zamielzoEego zastosoriaDia
kleracb lul, lr 5po'ób
|ub zestoso$ań
opisorll' dla oznaczonego
t1Du $ 1-lobu budo\'lauego
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9. Właściwości
użYtkoweokreś|one8o
Niniejszakrajowadek|aracjawtaściwości
użytkowych
dek|arowanymi
Wiaściwościami
Użytkowymi.
wydanazostajezgodniez ustawaz dnia 16 kwietnia2004 r' o Wyrobachbudowlanych,na Wylaczną
odoowiedziaIność
oroducenta'
W imieniuproducentapodpisatI
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