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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKłADOWEJ KONTROLI PRODU KCJI

L454-CPR-0136
Zgodnie zRozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr 30512011z dnia 9 marca2011 r,

(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budow|anego:

Kruszyrwa

w asofimentach pzedstawionych w załączniku do niniejszego certyfikatu

przeznaczone do stosowania: w budynkach, drogach i innych obieKach budowlanych,

w drogownictwie l lnnych robotach inżynieryjnych

wprowadzonego do obrotu pod nazwą |ub znakiem firmowym producenta :

NOWBUD Sp. z o.o.
Dzierżązna 3{A, 62.70'0 Turek

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

NOWBUD Sp. z o.o.
Dzierżązna 3,|A' 62.70,0. Turek

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny iweryfikacji stałoŚci

właściwości użytkowych, okreś|one w załączniku ZA norm:

. EN 1ż|s20|2002+A{:2008 Kruszywa do betonu

(odpouliednik kĘowy PN.EN 12620+A1:2010)

EN '13043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

(odpowiednik kĘowy PN-EN'l3043:2004+AC:2004+Ap1 :2010)

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, ze

zakładowa kontrola prod u kcj i spełnia mające zastosowan le wymagan ia.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 30 |istopada 2015 r'ipozostaje ważny dopÓki zharmonizowana
norma, metody oceny iweryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrÓb budow|any i warunkijego wytwazania

nie u|egnąistotnejzmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony |ub cofrtięty pzez jednostkę certyfikującąwyrÓb.
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ZAKRES CERTYFIKATU ZGODNOSCI
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDU KCJI

L454-CPR-0136
Wydanie 1 . załącznik do certyfikatu z dnia 30 |istopada 2015 r.

Certyfikat dotyczy następujqcych wyrobÓw

Kruszywa
scharaKeryzowane według :

EN 12620:2002+A1:2008 Kruszywa do betonu
(od po\Ą,iedni k kraiouly P N -E N 12620 +A1 :20 1 0)

w asorlymentach: 012; 218; 8116; 16131,5

EN 'f 3043:2002+AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powiezchniowych utrwale stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

(odpo\ryiednik krajowy PN-EN'13043:2004+AC:2004+Ap1 :2010)

w asortymentach: 012
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