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Az Epítési termék Rendelet - EURÓPAI PARLAMENT ns A TANÁCS 305l2011lEU
RENDELETE (2011. marcius 9.) alaplán kiállított tanúsítvány a gyártó

Argon-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1143 Budapest, Hung áriakrt.134!

alábbi üzemeiben gyártott

Hejőpapi III. kavics -és homokbánya 3594 Hejőpapi, hrsz.z 082116
Hejőpapi I. kavics -és homokbánya 3594 Hejőpapi, hrsz.: 088

Azonosító
a evártónál

Az EN 12620:2002+Al :2008
szerinti jelölés

Azonosító
a svártőnál

Az EN 12620:2002+4 1 :2008
szerinti jelölés

oH 0/l Ge85 (0/l); í3 oHK 0/8 GNc90 (0/8); R
oH0l4 Gr85 (0/4);Í3 oHK 0/16 G^90 (0/l6): B
oK 4/8 G.80/20 (4/8): fl.5 oHK0124 G690 (0122,4);R

oK4/16 Gc90/l5 (4116); fl,5 oHK0/32 Ge90 (0/32); B
oK 8/16 Gc80/20 (8/l6); fl,5 HK0124 Ga90 (0122,4); f5

oK16124 Gc80/20 (1 6122,4); f1,5 HK0132 Ga90 (0/32); f5

oK16132 Gc80/20 (16132):fl.5 THK 0/63 Gn90 (0/45); f5

oK24l63 Gc90/l 5 (22,4 l45); fl,5

megnevezésű építési termékre ionatkozik.

A terv ezett felhasználási terül ete : kőa ny a gh alm azké n t b eto n o kh oz

Ez a tanúsítvány igazo|ja,hogy az EN 12620:2002+A1:2008 szabvány ZA mellékletének a
teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzés&e vonatkozó követelmények tekintetében a

vonatkozó (2+) rendszer szerint
a termék üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez atanűsitvány, amely először (Hejőpapi lII.-2009.12.15. ; Hejőpapi I.- 2012.12.15) került
kiadásra - a vonatkozó harmonizált szabványban meghatározott - a termék teljesítményének az

értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó
követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén

ervenyes.

Záradék: VII. folytatólagos felügyelet
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a gyártásellenőrzést folytatólagosan
felügyeli, értékeli és évente jőváhagyja. A következő jőváhagyás időpontja:2017.12.15.

Budapest, 201ó. december 13.
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