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A
CERT1FICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCT/El ÎN FABRICĂ

2003 - CPR - 28
În con formitate Cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 9 Martie 207 1 (Regulamentul pentru produse de constructii sou CPR), acest certificat se aplică
produsului pentru constructii

AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE
Agregate de balastieră, sort 0/4mm; 4/8mm; 8/16mm; 76/37,5mm, având niveluri i close de performanţă aşa cum
fabricantul intenţionează să le includă in declaraţia so de performanţă Şi cu utilizare preconizată la fabricarea
amestecurilor bituminoase, pentru constructia drumurilor, a aeroporturilor şi a altor zone Cu trafic

introdus pe pia0 sub numele sau sub marca sa

MACOFIL S.A.
Tc.îrgu-Jiu, Str. Beirseşti, nr. 277, jud. Gorj
şi fabricat in unitatea de productie
Exploatare/Prelucrare: Balastiera Runcu (perimetrul temporar de exploatare Rachiti,
terasa aferenta matutui sCang al pardului Sohodol), corn. Runcujud. Gorj
Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea şi verificarea
constantei performantei descrise in Anexa Z4 a standardului

EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004
SR EN 13043:2003; SR EN 13043:2003/AC:2004
sub sistem 2+ sunt aplicate şi că
controlul productiei in fabrică este evaluat pentru a fi in con formitate cu cerintele aplicabile

072022

Valabilitatea certificatului este condÇionată de efectuarea supravegherilor anuale pa'na la data de:

Acest certificat a fost emis initial la data de 10 septembrie 2009 şi va rămăne valabil,
atka timp ct atSt standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele EVCP,
Căt şi conditiile de productie In fabrică nu sunt modificate In mod semnificativ şi dacă
SRAC CERT SRL nu suspendă sau anulează acest certificat.

Director General
Ing. Mihaela Cristea
• •
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ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CON FORMITATE AL CONTROLULUI
PRODUCTIEI ÎN FABRICĂ nr.: 2003 - CPR - 28
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Nr.
crt.

Caracteristici esenţiale

1
1.1

Mărime, formă şi masă volumică:
Clasă de granulozitate

1.2

Granulozitate

1.3

Forma agregatului grosier;
- indice de formă

1.4

Masă volumică reală, Mg/m3

2

Performanţe declarate, agregate de balastieră
pentru amestecuri bituminoase, sort:
16/31,5
0/4
4/8
8/16
0/4

4/8

8/16

16/31,5

GA 90

Gc90/20

Gc90/10

Gc90/10

min.2,6

SI20
min.2,6

SI20
min.2,6

5135
min.2,6

Puritate:

2.1

Conţinut de fracţiuni fine

f3

fi

fi

fi

4

Rezistenţă la fragmentare
(pe sort 10-14)

-

-

LA25

-

5

Rezistenţă la şlefuire / abraziune / uzură:
-

MDE15

-

5.1
6

Rezistenţă la uzură
(pe sort 10-14)
Compoziţie chimică

-

- descriere petrografică

- poluanţi organici (humus)
7

Agregate de rSu (roci sedimentare)
cu conţinut predominant de granite
gnaisice
admis

admis

admis

Admis

WA241

WA2.41

WAN].

WA241

Durabilitatea faţă de ingheţ
dezgheţ:

7.1

Absorbţie de apă

7.2

incercarea conform
SR EN 1367-21
(agregat grosier)

F1

Muelurile şi clasele de performanţă menţionate în prezenta anexă au fost stabilite de producător si vor fi
declarate de acesta, care are responsabilit ate unică in acest sens, conform Regulamentului (UE) 305/2011
Această anexă eliberată la 16 iulie 2018 este valabilă numai cu certificatul menţionat

