č. M0/15/17

Prohlášení o vlastnostech
podle

nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU)

č.

CE

305/2011

1. Jedinečný Identifikační kód typu výrobku : MOŘINA 0/4
Přírodní

2.

Zamýšlené/zamýšlená použití:Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komuníkací,
letištních a jiných dopravních ploch
Kamenivo pro nestmelené směsí a směsí stmelené hydraulíckými pojívy pro ínženýrské stavby a pozemní komuníkace

3. Výrobce :
4.

1392
13

kamenivo drobné drcené, hornina vápenec

LOMY MOŘINA spol. sr.o.,

Zplnomocněný

IČ: 61465569, tel.: +420 311702111,

e-maíl:smid@lomy-morína.cz

zástupce : -

5. Systém posuzováni a ověřováni stálosti vlastnosti: Systém 2+
6. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A 1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské
stavby a pozemní komunikace EN 13043:2002 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných
dopravních ploch
Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392
7

Deklarované vlastnosti"
Vlastnosti (vztahující se na použití podle):

Základní charakteristiky

EN 13043

Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro zrnitost OK a směsi
- Propad na středním sítě HK s 0/d > 2
- Propad na středním sítě HK s Dld;:: 2
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
- Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
- Objemová hmotnost

014

014

GA 85
GTc10

GF 85
Gh10
NPD
NPD
NPD
NPD
2,69 Mg/m 3

NPD
NPD
NPD
NPD
2,69 Mg/m 3

Cistota
- Obsah schránek živočichů v HK
- Obsah jemných částic
- Kvalita jemných částic
Afinita mezi hr. kamenivem s asfaltovým pojívem
- Průměrný stupeň obaleni - asfalt 50/70, 70/100
Odolnost protí drcení
- Odolnost proti drceni metodou LA
- Odolnost proti drceni rázem
Odolnost proti otěru/ohladítelností/obrusu
- Odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)
- Odolnost proti ohladitelnosti
- Odolnost proti povrchovému obrusu
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty
Odolnost vůči tepelným šokům
Složky/Obsah
- Složky hrubého recyklovaného kameniva
- Chloridy
- Sírany rozpustné v kyselině
- Celková síra
- Obsah vodou rozpustných síranů v recvkl. kameni vu
- Potenciální přítomnost humusu
- Obsah lehkých znečišťujících částic
- Obsah oxidu uhličitého v drobném kamenivu
Objemová stálost
- Objemová stálost-smršťováni vysycháním
- Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS
- Rozpad že leza ve VCHVS
- Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky
Nasákavost
látky
- Emise radioaktivitv
- Uvolňování těžkých kovů a polvaromatic. uhlovodíků
- Uvolňování jiných nebezpečných látek
Trvanlivost protí zmrazování a rozmrazování
- Odolnost proti zm razováni a rozmrazování
- Zkouška síranem hořečnatým
Odolnost proti rozpadavosti čediče
Trvanlivost proti alkalícko-křemičité reakci

EN 13242

-

-

(15

f1a
SE30

MBF10
%NPD
NPD
NPD

NPD
NPD

NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

NPD
-

NPD
-

NPD
AS0.2
S1
NPD
Vvhovuje

-

křemičité

reakci

U základních
charakteristik a vlastnosti
uvedených ve sloupci :

EN 13043
platí odkaz na:
EN 13043:2002
EN 13242
platí odkaz na:
EN 13242:2002+A1 :2007

-

-

-

NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

-

WA242

Nebezpečné

- Odolnost proti alkalicko

Harmonizované
technické specifikace

Ra 226 s 50 Bq/ko, Index s 1,0
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

-

-

Poznámka : Pokud se
základní charakteristika
nebo vlastnost
nevztahuje
k harmonizované
technické specifikaci,
řádek je v příslušném
sloupci proškrtnut.

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č.30512011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše .
Pode sáno za v· robce a ·eho ·ménem:
V

Mořině

2.1.2017

Jméno a funkce

Ing. František Duda - jednatel společnosti
ln . Pavel V skočil - ·ednatel s olečnosti

Podpis

Prohlášení o vlastnostech
podle

nařízení

č. M0/16/17

Evropského parlamentu a Rady (EU)

č.

CE:

305/2011

1. Jedinečný Identifikační kód typu výrobku : MOŘINA 0/63
Přírodní kamenivo

- směs drceného kameniva, hornina vápenec

1392
13

2. Zamýšlené /zamýšlená použití :
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
3. Výrobce :

LOMY MOŘINA spol. sr.o.,

pojivy pro inženýrské stavby a pozemn í komunikace

IČ: 61465569, tel.: +420 311702111,

e-mail:smid@lomy-morina.cz

4 . Zplnomocněný zástupce : 5. Systém posuzováni a ověřován í stálosti vlastností: Systém 2+
6. Harmonizovaná norma : EN 13242:2002+A 1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulic kými pojivy pro inženýrské
stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt č. 1392
7. Deklarované vlastnosti :
Základní charakteristiky

Vlastnosti

Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro zrnitost HK s 0/d ~ 2
- Propad na středním sítě HK s 0/d ~ 2
- Tolerance pro typickou zrnitost DK a směsi
- Tvar zrn hrubého kameniva - index plochosti
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
- Obiemová hmotnost
Cistota
- Obsah jemných částic
- Kvalita jemných částic
Odolnost proti drcení
- Součinitel Los Angeles
- Hodnota drtitelnosti v rázu
Objemová stálost
- Rozpad křemi č itanu vápenatého ve VCHVS
- Rozpad železa ve VCHVS
- Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky
Nasákavost
- Nasákavost
Složky
- Složky hrubého recyklovaného kameniva
- Obsah vodou rozpustných síranů
- Sírany rozpustné v kyselině
- Celková síra
- Potenciální přítomnost humusu
Odolnost proti otěru
- Odolnost proti otěru
Nebezpečné látky
- Emise radioaktivity
- Uvolňování těžkých kovů vvluhováním
- Uvolňování iiných nebezoečných látek
Odolnost vůči povětrnosti
- Ztráta hmotnosti po vařeni
- Zvýšeni součinitele LA po vařeni
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování
- Nasákavost do ustálené hmotnosti
- Odolnost prot i zmrazováni a rozmrazování
- Zkouška síranem hořečnatým

Harmonizovaná technická
specifikace

0163

GA85
NPO

NPD
NPD
NPD
st.o

NPD
3
2,72 Ma/m

fs
/p:.4, MB,10 , SE 30
LA• o

NPD
NPD
NPD
NPD
WA2• 2

EN 13242:2002+A1 :2007

NPD
NPD

ASo.2
s,

Vyhovuje
NPD
Ra 226 s 50 Balka
Index s 1,0
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
F,

NPD

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností . Toto prohlášen i o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odp ovědnost výrobce uvedeného výše.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V

Mořině

2.1.2017

Jméno a funkce

Ing. František Duda - jednatel společnosti
Ing. Pavel Vyskočil - jednatel společnosti

Podpis

č. M0/17/17

Prohlášení o vlastnostech
podle

nařízeni

Evropského parlamentu a Rady (EU)

č.

CE:

305/2011

1. Jedinečný Identifikační kód typu výrobku : MOŘINA Lomový kámen netříděný
Přírodní

1392
13

kamenivo , hornina vápenec

2. Zamýšlené/zamýšlená použiti :
Kamenivo pro vodní stavby
LOMY MOŘINA spol. sr.o.,

3. Výrobce :
4.

Zplnomocněný

IČ: 61465569, tel.: +420 311702111,

.cz

zástupce : -

5. Systém posuzováni a ověřováni stálosti vlastností : Systém 2+
6. Harmonizovaná norma : EN 13383-1 :2004 Kámen pro vodní stavby
Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt
7.

e-mail:smid@lomy-morina

č.

1392

Deklarované vlastnosti :

Vlastnosti

Základní charakteristiky

(vztahující se na použití podle) :
EN 13383-1

Harmonizované
technické specifikace

Tvar zrn , velikost a objemová hmotnost

NPD

- Tvar

NPD

- Zrnitost
- Objemová hmotnost

2,69 Mg/m

Odolnost proti štěpení
- Pevnost v tlaku
Odolnost proti

otěru

- Odolnost proti

otěru

3

CSao

(mikro- Deval)

MoE20

Nebezpečné

látky
- Emise radioaktivity
- Uvolňováni jiných nebezpečných látek
Trvanlivost

Ra 226 s 50 Bq/kg , Index s 1,0
NPD

vůči zvětráváni

NPD

- Silikátový rozpad ve VCHVS
- Zeleznatý rozpad ve VCHVS

NPD

ocelářské

strusky

NPD

Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování
- Nasákavost
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování
Trvanlivost proti krystalizaci solí

WAo.s
NPD

- Odolnost proti krystalizaci soli

NPD

- Rozpad

Trvanlivost proti rozpadavosti
- Rozpadavost „Sonnenbrand "

U základních
charakteristik a vlastností
uvedených ve sloupci :

EN 13383-1 :2004

čediče

NPD

Poznámka: Pokud se
základní charakteristika
nebo vlastnost
nevztahuje
k harmonizované
technické specifikaci ,
řádek je v příslušném
sloupci proškrtnut .

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášeni o vlastnostech se v souladu
s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše .
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V

Mořině

2.1.2017

Jméno a funkce

Ing. František Duda - jednatel
Ing. Pavel

Vyskočil

- jednatel

společnosti
společnost i

Podpis

Prohlášení o vlastnostech

č. M0/18/17

CE:

podle nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
1. Jedinečný Identifikační kód typu výrobku MOŘINA 0/32
Přírodní kamenivo - směs drceného kameniva, hornina vápenec
2. Zamýšlené/zamýšlená použiti:

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
3. Výrobce :

1392
15

pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

LOMY MOŘINA spol. sr.o . , IČ: 61465569, tel.: +420 311702111,

e-mail :smid@lomy-morina.cz

4. Zplnomocněný zástupce : 5. Systém posuzováni a ověřováni stá losti vlastnosti : Systém 2+
6. Harmonizovaná norma: EN 13242:2002+A 1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inžený rské
stavby a pozemní komunikace
Oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s .r.o ., oznámený subjekt č. 1392
7.

Deklarované vlastnosti :

Základní charakteristiky

Vlastnosti

Tvar zrn , frakce a objemová hmotnost
- Frakce kameniva
- Zrnitost
- Tolerance pro zrnitost HK s 0/d ~ 2
- Propad na středním sítě HK s Dld > 2
- Tolerance pro typickou zrnitost OK a směsi
- Tvar zrn hrubého kameniva - index olochosti
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarový index
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK
- Objemová hmotnost
Cistota
- Obsah jemných částic
- Kvalita jemných částic
Odolnost proti drcení
- Součinitel Los Anqeles
- Hodnota drtitelnosti v rázu
Objemová stálost
- Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS
- Rozpad železa ve VCHVS
- Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky
Nasákavost
- Nasáka vost
Složky
- Složky hrubého recyklovaného kameniva
- Obsah vodou rozpustných síranů
- Sírany rozpustné v kyselině
- Celková sira
- Potenciální přítomnost humusu
Odolnost proti otěru
- Odolnost proti otěru
Nebezpečné látkv
- Emise radioaktivity
- Uvolňováni těžkých kovů vvluhovánim
- Uvolňován i jiných nebezpečných látek
Odolnost vůči povětrnosti
- Ztráta hmotnosti po vařeni
- Zvýšeni součinitele LA po vařeni
Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování
- Nasákavost do ustálené hmotnosti
- Odolnost proti zmrazováni a rozmrazováni
- Zkouška síranem hořečnatým

Harmonizovaná techn ická
specifikace

0132
GA85
NPD
NPD
NPD
NPD
S/40
NPD
3
2,70 Ma/m
{g

/pS4, MB,10 , SE 30

LA40
NPD
NPD
NPD
NPD

WA242

EN 13242:2002+A1:2007

NPD
NPD
AS0.2

s,

Vyhovuje
NPD
Ra 226 s 50 Balka
Index s 1,0
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
F,

NPD

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastnosti. Toto prohlášen í o vlastnostech se v souladu
s naříze ním (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše .
Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V

Mořině

2.1.2017

Jméno a funkce

Ing. František Duda - jednatel společnosti
Ing. Pavel Vyskočil - jednatel společnosti

Podpis

