
INSTYTUT BADA WCZY DROG I MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. sekretariat: 22 814 5025, fax: 22 814 50 28

Warszawa, 21 paidziernika 2016 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM

Nr AT/2006-03-2129/5

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporz'\:dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 81istopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1040), po przeprowadzeniu post~powania
aprobacyjnego, ktorego wnioskodawc<tjest producent 0 nazwie:

TRAKTS.A.

z siedzib<t: Gorki Szczukowskie 1 k/Kielc
26-065 Piekoszow

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywn<t ocen~ techniczn<t i przydatnosc wyrobu budowlanego:

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw cz~stkowych

o nazwie handlowej: Mieszanka mineralno - asfaltowa na zimno TRAKT

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej - w zakresie stosowania
i przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkow podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej

IBDiM.

Instytut Badawczy Drog i Mostow dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje
obowi<tzuj<tcysystem 2+ oceny zgodnosci.

[tOR
prof. dr ha~nz. Leszek Rffialski

Data wydania Aprobaty Technicznej:
Data utraty waznosci Aprobaty Technicznej:

16 listopada 2006 r.
16 listopada 2021 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2006-03-2129/5 zawiera stron 10. Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2006-03-2129/5 przedluza i zmienia Aprobat~ Technicznlt IBDiM Nr AT/2006-03-2129/4.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ
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Aprobata Techniczna zostala udzielona na podstawie:

1.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1'. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 ze zm.), zwanej dalej ustaw~;

1.2 rozporz~dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 20041'. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 20141'. poz. 1040), zwanego dalej rozporz~dzeniem.

2 NAZW A TECHNICZNA I NAZW A HANDLOW A ORAZ IDENTYFlKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporz~dzenia Instytut Badawczy Drog i Mostow okreslil nastt(puj~c~
nazwt( techniczn~: Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do napraw cz~stkowych

i nazwt( handlow~: Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno TRAKT

wyrobu budowlanego, zwanego dalej: mieszank~ TRAKT.

2.2 Okreslenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawc~ jest producent 0 nazwle 1 z siedzib~, ktore zostaly okreslone na stronie 1
niniejszej Aprobaty Technicznej.

2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego

Wyrob jest produkowany w:

Wytw6rnia mas na zimno w Kajetanowie z siedzib~: 26-050 gmina Zagnansk, powiat Kielce.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Mieszanka TRAKT jest mieszank~ typu otwartego, produkowan~ z mieszaniny kruszywa
lamanego, naturalnego 0 uziamieniu od 0 mm do 8 mm, otoczonego uplynnionym
modyfikowanym asfaltem drogowym.

Mieszanka TRAKT jest dobrze urabialn~ mieszank~ barwy czamej, nie wykazuj~q tendencji do
splywania lepiszcza z kruszywa.

Do produkcji mieszanki TRAKT nalezy stosowac asfalt uplynniony, spelniaj~cy wymagania
specyfikacji producenta oraz charakteryzuj~cy sit( lepkosci~ BTA (60 ± 10) s, zmierzon~
wg PN-EN 12846-2:2011 (200e, kubek 0 10 mm) oraz przyczepnosci~ aktywn~ do grysow
bazaltowych 2: 85 %.

Do produkcji mieszanki TRAKT nalezy stosowac kruszywo lamane wedlug
PN-EN 13043:2004, spelniaj~ce wymagania wedlug WT-l Kruszywa 2014, jak do warstwy
scieralnej z mieszanki SMA i BBTM (tablice od 16 do 18) do ruchu KRl-2 oraz spelniaj~ce
wymagania specyfikacj i producenta ..
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3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I W ARUNKI STOSOW ANIA WYROBU BUDOWLANEGO
ORAZ W ARUNKI UZYTKOW ANIA

3.1 Przeznaczenie

Mieszanka TRAKT jest stosowana do wykonywania remont6w cz~stkowych nawierzchni
bitumicznych i betonowych, wypelniania ubytk6w, likwidacji wyboj6w, miejscowego
wyr6wnywania lub profilowania nawierzchni dr6g, chodnik6w.

Mieszanky TRAKT 0 uziarnieniu do 8 mID mozna stosowac w pojedynczej warstwie do
wypelniania ubytk6w 0 glybokosci od 2,5 cm do 4 cm. W przypadku nawierzchni z
uszkodzeniem 0 wiykszej glybokosci naprawy wykonuje siy z kilku warstw mieszanki TRAKT.
Maksymalna grubosc pakietu warstw nie moze przekroczyc 15 cm.

3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporz~dzenia, Instytut Badawczy Dr6g i Most6w stwierdza
przydatnosc wyrobu budowlanego do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2.1 drog publicznych bez ograniczen,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzqdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz
w rozporz~dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie przepis6w techniczno-budowlanych dotycz~cych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 ze zm.);

3.2.2 drog wewn((trznych,
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. Nr 14
poz. 60 tekst jednolity).

3.3 Warunki stosowania

Przed zastosowaniem mieszanki TRAKT remontowane podloze nalezy OCZYSCIC spryzonym
powietrzem, zamiesc szczotk~ lub wymyc wod~, oczyscic z luznych fragment6w nawierzchni
i kruszywa. Nastypnie ubytek nawierzchni nalezy wypelnic mieszank~ TRAKT nieco ponad
plaszczyzny ubytku, a nastypnie zagyscic plyt~ wibracyjn<t lub rycznym ubijakiem.

Mieszanky TRAKT nalezy stosowac w temperaturze otoczenia od - 20°C do 40°C. W celu
zapewnienia urabialnosci, w momencie wbudowywania mieszanka powinna miec temperatury
nie rnniejsz~ niz 5°C w okresie zimowym. W przypadku wykonywania rob6t w temperaturze
powyzej 20°C, warstwy ulozonej mieszanki nalezy posypac piaskiem lamanym 0 uziarnieniu do
2 mID lub do 4 mID.

Po ulozeniu mieszanka pozostaje elastyczna przez kilka godzin, co pozwala na dokladne
rozlozenie materialu we wszystkich nieregularnych czysciach naprawianej nawierzchni.
Utwardzenie mieszanki TRAKT nastypuje po zagyszczeniu i odparowaniu lotnych skladnik6w.
Ruch pojazd6w mozna dopuscie bezposrednio po wykonaniu naprawy nawierzchni.

Naprawy nawierzchni mog~ bye wykonywane zgodnie z "Wytycznymi napraw nawierzchni
bitumicznych mieszankami na zimno", IBDiM, Seria I, Zeszyt 42, Warszawa 1993 r.

Przy wykonywaniu napraw nawierzchni mieszankami na zimno nalezy przestrzegac
szczeg610wych zalecen Producenta mieszanki.
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Wyr6b budowlany nalezy stosowac zgodnie z przeznaezeniem, zakresem i warunkami, kt6re
podano w aprobaeie teehnieznej oraz w przepisaeh teehniezno - budowlanyeh wlaseiwyeh dla
poszezeg6lnyeh rodzaj6w budowli w inzynierii komunikaeyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w spos6b niezgodny z przepisami teehniezno-budowlanymi nalezy uzyskac zgody
na odstypstwo od tyeh przepis6w w trybie okreslonym wart. 9 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

4 WLASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZE WYROBU BUDOWLANEGO

Wlaseiwosei uzytkowe i teehnieze wyrobu budowlanego podano w tabliey 1.
W tabliey 2 i na rysunku podano rZydne krzywyeh granieznyeh uziamienia mieszanki mineralnej
stosowanej do produkeji mieszanki mineralno - asfaltowej TRAKT.

Tabliea 1 - Wymagania stawiane mieszanee mineralno - asfaltowej TRAKT

Lp. Wlasciwosci Jednostki Wymagania Metody bad an wedlng

I 2 3 4 5

mieszankajednorodna, banNa
1 Wygl~d - czarna, wszystkie ziarna oeena wizualna

otoczone lepiszczem
Zawartosc lepiszeza

2 pozostalego po odparowaniu % (m/m) 4,0+ 5,0 PN-EN 12697-1
eZysei lotnyeh

3 Zawartosc wolnej
% (v/v) <25 PN-EN 12697-8przestrzeni

4 Penetraeja mieszanki mm S2,0 PN-EN 12697-20stemplem

Przyezepnosc lepiszeza do % Proeedura IBDiM5 kruszywa powierzchni 2: 80 Nr TN-3/03/05nieodmytej

6 Urabialnosc w temperaturze urabialna Proeedura IBDiM
5°C - Nr TN-3/03/05

7 Uziarnienie mieszanki
% (m/m) zgodnie z tablie~ 2 PN-EN 12697-2mineralnej
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Tabliea 2 - Rzydne krzywych granieznyeh uziamienia mieszanki mineralnej stosowanej
do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej TRAKT

Przechodzi przez sito, % (m/m)
Wymiar oczek sita Mieszanka 0/8 Metoda badan wedlug#,mm

min. max.
I 2 3 4

10,0 100 100

8,0 85 100

6,3 68 83

4,0 35 50 PN-EN 933-1

2,0 15 25 PN-EN 12697-2

1,0 7 17

0,25 3 13

0,063 2 6
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Rysunek. RZydne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej stosowanej
do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej TRAKT.
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5 OCENA ZGODNOSCI

5.1 Obowi~zuj~cy system oceny zgodnosci

Strona 6/10

Na podstawie § 5 rozporz,!dzenia, Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyzej
wymienionego wyrobu budowlanego obowi,!zuj,!cy system 2+ oceny zgodnosci.

W systemie 2+ oceny zgodnosci producent moze wystawie krajow,! deklaracj(( zgodnosci
z aprobat,! techniczn,! na podstawie:

a) zadania producenta:

- wst((pnego badania typu,
- zakladowej kontroli produkcji,
- badail probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie

z ustalonym planem badania,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- certyfikacji zakladowej kontroli produkcji na podstawie: wst((pnej inspekcji zakladu
produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji oraz ci,!glego nadzoru, oceny i akceptacji
zakladowej kontroli produkcji.

5.2 Wst«(pne badanie typu

Wst((pne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wst((pne badanie typu obejmuje:

a) okreslenie wygl,!du wg tablicy 1, Ip. 1, ktore dotyczy wymagama podstawowego:
bezpieczeilstwo uzytkowania,

b) oznaczenie zawartosci lepiszcza wg tablicy 1, Ip. 2, ktore dotyczy wymagania podstawowego:
bezpieczeilstwo uzytkowania,

c) oznaczenie zawartosci wolnej przestrzeni wg tablicy 1, Ip. 3, ktore dotyczy wymagania
podstawowego: bezpieczeilstwo uzytkowania,

d) oznaczenie penetracji stemplem wg tablicy 1, Ip. 4, ktore dotyczy wymagania podstawowego:
bezpieczeilstwo uzytkowania,

e) oznaczenie przyczepnosci lepiszcza wg tablicy 1, Ip. 5, ktore dotyczy wymagania
podstawowego: bezpieczeilstwo uzytkowania,

f) oznaczenie urabialnosci wg tablicy 1, Ip. 6, ktore dotyczy wymagania podstawowego:
bezpieczeilstwo uzytkowania,

g) oznaczenie uziamienia mieszanki mineralnej wg tablicy 1, Ip. 7, ktore dotyczy wymagania
podstawowego: bezpieczeilstwo uzytkowania.

Wst((pne badanie typu nalezy wykonae ponownie w sytuacji, gdy mozna poddae w w'!tpliwose
wyniki uprzednio wykonanych badail, w szczegolnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcow lub elementow skladowych, istotnych zmian w technologii
produkcji lub zmiany warunkow wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zakladu produkcyjnego, itp.)

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyrob budowlany, obj((ty niniejsz,! Aprobat,! Techniczn,!, powinien bye produkowany zgodnie
z system em zakladowej kontroli produkcji.
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Producent powlllien ustanowie, udokumentowae, wdrozye i utrzymywae system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyr6b wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartosciami. System
zakladowej kontroli produkcji powinien obejmowae:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,
b) opis techniczny wyrobu,
c) regulame kontrole i badania surowc6w i materia16w,
d) regulame kontrole i badania gotowego wyrobu,
e) ocen(( jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynik6w kontroli i badan.

Regulama kontrola i badania surowc6w i materia16w oraz gotowego wyrobu powinny bye
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzie wykaz tej dokumentacji, w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapis6w. Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna bye aktualizowana w wypadku
wystqpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakladowej kontroli produkcji.
W procedurach lub w instrukcjach powinien zostae udokumentowany spos6b:

a) nadzoru nad dokumentami i zapisami,
b) kontroli i potwierdzania zgodnosci surowc6w i materia16w z ustalonymi wymaganiami,
c) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie

wytwarzania i gotowego wyrobu,
d) nadzoru nad urzqdzeniami i maszynami produkcyjnymi,
e) nadzoru nad wyposazeniem do kontroli i badan wyrobu z zachowaniem sp6jnosci. .pomlarowej,
f) prowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,
g) post((powania z wyrobem niezgodnym,
h) post((powania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczqcymi jakosci gotowego wyrobu lub

surowc6w i materia16w,
i) prowadzenia dzialan korygujqcych i zapobiegawczych,
j) przeprowadzania audyt6w wewn((trznych i przeglqd6w zarzqdzania,
k) szkolenia personelu.

System zarzqdzania jakosciq stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze bye uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli Sq r6wniez spelnione wymagania niniejszej
Aprobaty Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrob6w obejmuje:

a) badania biezqce,
b) badania uzupelniajqce.

5.4.2 Badania biez~ce

Badania biezqce obejmujq sprawdzenie:

- wyglqdu mieszanki mineral no - asfaltowej na zimno (tablica 1, lp. 1),
- zawartosci lepiszcza (tablica 1, lp. 2),
- uziamienia mieszanki mineralnej (tablica 1, lp. 7).
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5.4.3 Badania uzupelniaj~ee

Badania uzupelniaj,!ce obejmuj,! sprawdzenie:

- zawartosci wolnej przestrzeni (tablica 1, lp. 3),
- penetracji stemplem (tablica 1, lp. 4),
- przyczepnosci lepiszcza do kruszywa (tablica 1, lp. 5),
- urabialnosci (tablica 1, lp. 6).
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5.5 Pobieranie pr6bek do badan

Pr6bki do badan nalezy pobierae zgodnie z ustaleniami PN-EN 12697-27 oraz dokumentacji
zakladowej kontroli produkcji.

5.6 Cz~stotliwosc badan

Badania biez,!ce powinny bye wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem badan
ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Wielkose partii wyrobu powinna
zostae okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji.

Badania uzupelniaj,!ce nalezy wykonywae w celu okresowej kontroli jakosci produkcji co
najmniej raz w roku. Raz na 5 lat nalezy przeprowadzie badania, 0 kt6rych mowa w tablicy 1.

5.7 Deena wynik6w badan

Wyr6b nalezy uznae za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jezeli
wyniki wszystkich badan s,! pozytywne.

6 KLASYFlKACJA WYNIKAJ1\CA Z ODRF;BNYCH PRZEPIS6w I POLSKICH NORM

6.1 Polska Klasyfikaeja Wyrob6w i Uslug (PKWiU): 26.82.13-00.11

6.2 Polska Sealona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranieznego (PCN): 2715 00 00 0

7 WYTYCZNE DOTYCZ1\CE TECHNOLOGII WYTW ARZANIA, PAKOW ANIA,
TRANSPORTU I SKLADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBUBUDOWLANEGO

7.1 Technologia wytwarzania

Wytwarzanie mieszanki TRAKT pol ega na wymieszaniu w mieszalniku skladnik6w
mineralnych z asfaltem uplynnionym modyfikowanym.

7.2 Wytyezne dotyez~ee pakowania, transportu i skladowania

Mieszanka mineralno-asfaltowa TRAKT jest pakowana w worki polietylenowe w ilosci 25±2 kg
i jest gotowa do natychmiastowego uzycia. Na zyczenie klienta moze bye dostarczana "luzem".
Mieszanka TRAKT pakowana w worki moze bye magazynowana przez okres 12 miesiycy od
daty produkcji w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu.

Transport mieszanki TRAKT moze odbywae siy dowolnym srodkiem transportowym,
obudowanym lub pod przykryciem plandek,!, przy czym podczas zaladunku i rozladunku nie
mozna dopuscie do uszkodzenia opakowania lub rozsegregowania mieszanki.
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7.3 Szczegolowy sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyr6b nalezy oznakowac znakiem budowlanym zgodnie z rozporz'ldzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrob6w
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent
jest obowi'lzany dol'lczyc informacjy zawieraj'lc'l:

a) okreslenie, siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkuj'lcego wyr6b
budowlany;

b) identyfikacjy wyrobu budowlanego zawieraj'lc'l: nazwy techniczn'l, nazwy handlow'l;
c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z kt6r'l potwierdzono

zgodnosc wyrobu budowlanego;
d) numer i daty wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) daty produkcji i okres przydatnosci do stosowania
f) masy netto;
g) zalecenia BHP
h) warunki magazynowania;
i) nazwy jednostki certyfikuj'lcej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacjy nalezy dol'lczyc do wyrobu budowlanego w spos6b umozliwiaj'lcy zapoznanie siy
z ni'l przez stosuj'lcego ten wyr6b.

8 WYKAZ DOKUMENTOW
APROBACYJNYM, W TYM
BUDOWLANEGO

WYKORZYSTANYCH
WYKAZ RAPORTOW

W POSTFtPOW ANIU
Z BADAN WYROBU

W postypowaniu aprobacyjnym wykorzystano:

8.1 Polskie Normy

a) PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie skladu
ziarnowego - Metoda przesiewania

b) PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfalt6w drogowych
c) PN-EN 12697-1 :2012E Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badail mieszanek

mineralno-asfaltowych na gor'lco - Czysc 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego
d) PN-EN 12697-2:2015-06E Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badail mieszanek

mineralno-asfaltowych na gor'lco - Czysc 2: Oznaczanie skladu ziarnowego
e) PN-EN 12697-5:2010E Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badail mieszanek

mineralno-asfaltowych na gor'lco - Czysc 5: Oznaczanie gystosci
f) PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badail mieszanek

mineralno-asfaltowych na gorqco - Czysc 6: Oznaczanie gystosci objytosciowej pr6bek
mieszanki mineralno-asfaltowej

g) PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badail mieszanek
mineralno-asfaltowych na gor'lco - Czysc 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

h) PN-EN 12697-20:2012E Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badail mieszanek
mineralno-asfaltowych na gor'lco - Czysc 20: Badanie twardosci (penetracji) na pr6bkach
szesciennych lub pr6bkach Marshalla
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i) PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki minera1no-asfaltowe - Metody badan mieszanek
minera1no-asfaltowych na gorqco - CZyse 27: Pobieranie pr6bek

j) PN-EN 12846-2:2011 Asfalty i 1episzcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyplywu
1epkosciomierzem wyplywowym - CZyse 2: Asfalty uplynnione i fluksowane

k) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa1en
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

1) PN-EN ISO 9001:2015-10D Systemy zarzqdzaniajakosciq - Wymagania

8.2 Procedury badawcze

a) Procedura Badawcza IBDiM Nr TN-3/03/05 Badanie mieszanek minera1no-asfaltowych do
napraw nawierzchni.

8.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego i inne dokumenty

a) Sprawozdanie z badan ill 64/16/TN3, Pracownia Chemii i Ochrony Srodowiska, IBDiM,
Warszawa, sierpien 2016 r.

b) Opis techniczny materialu
c) Krajowy Certyfikat Zakladowej Kontro1i Produkcji 002-ZKP-003, IMBiGS 2014 r.
d) Instrukcja wbudowania

9 POUCZENIE

9.1 Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowazmajqcym do oznakowania wyrobu
budow1anego przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze bye uchy10na z inicjatywy wlasnej jednostki
aprobujqcej 1ub na wniosek G16wnego Inspektora Nadzoru Budow1anego, po
przeprowadzeniu postypowania wyjasniajqcego z udzialem wnioskodawcy.

9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajqcych z ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, ze zm.).

9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie sluzy odwolanie.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca 0 nazwle: TRAKT S.A. z siedzibq: Gorki Szczukowskie klKielc,
26-065 Piekoszow - 2 egz.

2. ala Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel.: (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 - 1egz.


