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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Kruszywo lekkie, keramzyt Liapor FK 1/4 SG

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Liapor FK 1/4 mm SG

3. Przewidziane przez Producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie   
z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Kruszywo lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy, do mieszanek bitumicznych niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie oraz powierzchniowych utrwaleń, zgodnie z podstawowymi zasadami technicznymi: 
EN 13055-1:2002  i EN 13055-2:2004.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy Producenta, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
Liapor GmbH & Co. KG, Werk Pautzfeld, Industriestraße 2, D-91352 Hallerndorf/Pautzfeld

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego Przedstawiciela, którego 
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: 
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone   
w załączniku V:
System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, objętego normą 
zharmonizowaną:
LGA Bautechnik GmbH (0780), przeprowadził wstępną kontrolę Zakładu oraz certyfikację Zakładowej Kontroli 
Produkcji według Systemu 2+ i wydał Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 0780-CPR-111074.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych, dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana 
została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Patrz, tabela na końcu niniejszej deklaracji.
W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38, zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, 
wymagania z którymi wyrób jest zgodny:
Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi  
deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność Producenta 
określonego w punkcie 4.

W imieniu Producenta podpisał(-a):

Jürgen Tuffner, Dyrektor Zarządzający
(imię i nazwisko, funkcja)

Hallerndorf/Pautzfeld, dnia 31/01/2020r.
(miejsce i data wydania)

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona elektronicznie i jest ważna również bez 
podpisu oraz jest dostępna na stronie: https://liapor.pl



Deklarowane właściwości użytkowe, punkt 9:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona elektronicznie i jest ważna również bez 
podpisu oraz jest dostępna na stronie: https://liapor.pl

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna

Właściwości fizyczne

Kształt ziarna kruszony + okrągły, zamknięty

EN 13055-1:2002
EN 13055-2:2004

Wymiar ziarna 1-4 mm

Zawartość drobnych cząstek ≤ 3,0 (% masy)

Gęstość nasypowa 650 ± 95 kg/m3 

Gęstość ziarna 1,15 ± 0,150 kg/dm3 

Właściwości chemiczne

Zawartość chlorków < 0,02 (% masy)

Zawartość siarczanów < 0,8 (% masy)

Zawartość siarki całkowitej < 1,0 (% masy)


