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AC 157

er
ZgodnoSci Zakladowej Kontroli Produkcji

nr 23IL - CPR - O75

Zgodnie z Rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z dnia g marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),

z p62niejszymi zmianami, niniejszy ceMikat odnosi siq do wyrobu budowlanego:

Kruszywa do betonu
w asortymentach: 2/8;8/16; 16122
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
w asortymentach: Ol2; O/5,6; 2/5,6; 5,6/8; 8/I1,2; II,2/16; IG/22
Kruszywa do niezwi4zanych i zwi4zanych hydraulicznie materiaf6w stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
w asortymentach: O/31,5; 0163; 4/31,5;2/3I,5
Kruszywa na podsypkq kolejow4
w asortymentach: 3 1,5/50
zakres zastosowania:

Kruszywa do betonu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do niezwiqzanych i zwiqzanych hydraulicznie material6w
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Kruszywa na podsypkq kolejow4

REGNARS Sp. z o.o.
ul. Ceglana 7 , 65-21 1 Zielona G6ra
wzakfadzie produkcyjnym, KOPALNIA MELAFIRU TTUMACZOW
57 -408 Ttumacz6w
Niniejszy certyfilot zostaf wydany po raz pierwvy w dniu 9 grudnia 2Ol4
produkowanego przoz:

ljniejsatqMikat

potwierdza, 2e wszystkie postanowienia dotycz4ce oceny i weryfikacji $afoSci wlaSciwoSci u2yUrowych, okreSlone w zatqczniku ZA norm:
k rajowy Pil-EN 12620+ At:2010)
AC.Zffi4 (odpowiednik krajovrry Pt{-E},| 13043:2fl14 + AC,2004 + Apl:2010)

E]{ 12620:2002 + A1:2fi18 (odpowiednik
Et{ 13043:2002

+

+ A1:2fi17 (odpowiednik krajowy Pl{-E}l 13242 + 4L2010)
EN 13,150:2002 + AG:2{M (odpowiednik krajowy Pt{-Ell13450:2(M + AG:20t}4)
EN 13242:2{102

2+ s4 stosowane oraz, ie zaldadowa kontrola produkcji spefnia wszystkie wymagania okreslone powy2ej.
Certyfikat pozostaje wa2ny, dopdki nie zmieni4 siq metody badari i/lub wymagania dotyczace zakfadowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie,
zastosowane do oceny wfaSciwoSci u2ytkowych zadeklarowanych charaKerystyk oraz sam wyrdb i warunki jego wytwazania nie ulegn4 istotnej zmianie.
w systemie

Jednostka notyfikowana - Ins$tut Materialdw Budowlanych i Technologii Betonu - pzeprowadzifa wstqpn4 inspekcje zakladu produkcyjnego
i zakladowej kontroli produkcji oraz kontynuuje nadzdr, ocenq i ewaluacje zakladowej kontroli produkcji.
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