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EC TOOTM ISOHJ E SERTIFI KAAT

2325-CP D-000s

Koosk6las fti ru6ukogu direktiiviga 89/105/Ewtti Zt,detsembrist 1988.a liikmesriikide ehitus-
tooteid kiisitlevate seaduste, mtHruste ja haldusnormide iihtlustamisest (ehitustoodete direk-
tiiv e CPD) koos hilisema muudatusega, on kindlaks tehtud, et ehitustoode

Kalda karj tiiri kru ustiiite materjal
f raktsioonid: 0/6, 4 / 8, 4 I 16, A I 12, 12 I 1 6, 1 6 I 32, 8 I 32

kasutami se ks vastavalt:
EVS- E N 1 3043:2004 asialtse gude ja p i n d api stihtide tfl item ate rjali na,

. .-ll-r r ': -ll

kas u tam i se ks vastavart,f '"ktt: 
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t 1 6t 1 6 | 32;8 / 32' o l3z' o I 45

EVS-EN 13242:2006+41:2008, ,hudpaulilisef,t seotud la ii{u,rnata kihtidl teitematerjalina,

I 
rnilt" [n turure totinld

registrikood 10111516, Jirvekalda lee.1, Haikujilrve, Haiku vald,7590'l Harjumaa
,ia tootnud :: :.

| , AS Kiirkaldyf Kalda karjttr, 
,

'-, 
l tissirivaq, Harjumaa,i 

li . , . ii i. ,

on libinud tootiapoolseO atgsdO ttitiUi.tatsbtuped,allub te{raie tootmiqohlhti ja tootja katsetab
toodet perioodiliselt vastavalt kehtestatud katseplaanile.' 

' I . :: , ,

Tunnustatud asutus nr 2325 : loseneribiirbo Vahter & Hendriksgn on teostanud tehase esma-
se iilevaatuse ja tootmi5ohjt khntro-tti lhinit jitkuvalt jdtglb,-rfiinaiU ia-tirnnustab tehasese ijlevaatuse ja tootmisohje kqntrotti ning ji't
tootm iso hjet. Se rtif i kaat t6en d ab,'et k6i k s-!and.atd

' ;, ;; .i ,

EVS-EN 13043:2004
EVS- EN 1 3er+02006+A1 :2008, l,

lisas ZA sitestatud tehase tootmisohje sertifitseerlmise tingimused on tiidetud.

Sertifikaatvtljastati esmakordselt 11.11.2011 ja kehtib kuni ei ole olul[selt muudetud viidatud
harmoneerituI standarditingimusi vditootmisiingimusi v6itehase tooimisohje siisteemi, kuid
mitte kauem kui 11 .11.2014.

Tallinn, 11.11.2011
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TOIMMSDEKLARATSIOON nr 03-13

l. Tootetiiiibikordumatuidentifitseerimiskood:

Kalda karjiiiiri kruustiiitematerjal: 016; 4/16;8112; 418; 12116;8132; 16/32

2. Tiiiibi-, partii- v6i seerianumber v6i muu element, mis v6imaldab ehitustoote identifitseerimist artikli
l1 l6ike 4 kohaselt:

Toote partii identifitseeritakse saatelehel.

3. Tootja poolt ette niihtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve v6i -otstarbed koosk6las kohaldatava
iihtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamiseks asfaltsegude ning teede, lennuviiljade ja muude liiklusalade tiiitematerjalina

4. Artikli 11 lOikes 5 n6utud tootja nimi, registreeritud kaubanimi v6i registreeritud kaubam2irk ja
kontaktaadress:

Tootja: AS Kiirkandur reg. kood 10111516 Jiirvekalda tee 1 Harjujiirve Harku vald79612

Tehas: Kalda karj?i?ir (Nissi vald Harjumaa)

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused h6lmavad artikli 12 l6ike 2 tiipsustatud
iilesandeid:

Turule tooja: AS Kiirkandur Jiirvekalda tee l llarkujiirve Harku vald76912

6. V lisas s?itestatud ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise stisteem v6i siisteemid:
Ststeem 2+

7. Uhtlustatud standardiga h6lmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus Inseneribiiroo Vahter & Hendrikson OU 1Nn
2325) tegi tootva tehase ja tehase tootmisohje esmase iilevaatuse ning teeb tehase tootmisohje
pidevat jiirelevalvet ja hindamist ning andis vllja tootmisohje sertifikaadi nr 2325-CPD-0005.

8. Ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus 1

P6hi-
omadus

Omadus Toode / toimivus
Harmo-
neeritud
standard
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Tera suurus 0t6 4n6 8fi2 4t8 t2t16 8t32 16t32
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Terastikulis
e koostise
kategooria

GA85 Gc90/15 Gc90/10 Gc90/10 Gc85/15 qcss/15 Gc85/15

Liibinud
kesks6elal,
%

50-90 20-55 30-60 30-60 35-70 40-70

Kesks6ela
labindi
kategooria

GTc20
GTc20l

17.5
GTc25lt5

GTc25l
l5

GTc20l
17,5

GTc20l
l5

Terade
tihedus

2,6-2,8

Puhtus

Peenosiste
sisaldus

f,0...f, u b f2 b f, f4 f4

Peenosiste
kvaliteet



Purustatud
pindade
protsent

Purustatud
pindadega
terade
sisaldus*

Csol:o Csol:o Csol:o Csono Csono Csor:o

Purunemis-
kindlus

Los
Angeles'e
tegur (fr
l0/14)

LAso LAzs LA:o LAzs LA:o LAro

Plaatsustegur
FIrs FIro FIrs FIro FIzs FIro

Kiilma-
kindlus

Veeimavus WAz+2

Kiilma-
kindlus

F1

Radioaktiivne kiirgus-
Eriaktiivsuse tase

<l

* Ilma katsetamata vastavalt standardi jaotisele 4.5 lg 2

10. Punktides I ja 2 kindlaksm?iZiratud toote toimivus on koosk6las punktis 7 osutatud deklareeritud
toimivusega.

K6esolev toimivusdeklaratsioon on viilja antud punktis 4 kindlaksm?i2iratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Priit Fri

Tallinnas, 01.07.2013


