
F51-2 Termékismertető                                Kiadás kelte: 2017.01.02. 

Colas Északkő Kft. 
3915 Tarcal, Malom utca 10. 

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET 
 

 1 / 2 

Kőbánya és termékének azonosító adatai: 

Dokumentum egyedi azonosítója: F51/2017/254 

Bánya és a termék megnevezése: Gyöngyössolymosi Bányaüzem, NZ 0/4 

Vonatkozó műszaki specifikáció (CE lap) 
azonosítója: 

F39/2017/254 

Kőbánya működésére vonatkozó engedélyek: 

MÜT (Műszaki Üzemi Terv) száma/ 
érvényessége: 

64/13/2009 / 2023-12-31 

Hulladékgazdálkodási engedély száma 
/érvényessége: 

8356-3/2015 /  2020.04.20  

Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma 
/érvényessége: 

2095 CPR 200 / visszavonásig 

Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása: 

Gyártástechnológia rövid leírása: 
 
Terméket alkotó kőanyaghalmaz bemutatása: 
• A terméket alkotó kőanyag piroxén-andezit. 
Termék színe:  
• Általánosságban a termék színe szürke, de a termékben pirosas-vöröses színű szemcsék is előfordulhatnak. Természetes 
víztartalmát az időjárási körülmények jelentősen befolyásolják. 

A termék jellemző alkalmazási területei: 

e-UT 05.02.11:2010 (ÚT 2-3.301-1:2010) szerinti aszfaltbetonokhoz (AC): 
• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához korlátozás nélkül felhasználható 
e-UT 05.02.12:2010 (ÚT 2-3.301-2:2010) szerinti aszfaltbetonokhoz (BBTM): 
• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához nem használható 
e-UT 05.02.13:2010 (ÚT 2-3.301-5:2010) szerinti zúzalékvázas masztixaszfaltokhoz (SMA): 
• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához korlátozás nélkül felhasználható 
e-UT 05.02.14:2010 (ÚT 2-3.301-6:2010) szerinti öntöttaszfaltokhoz (MA): 
• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához korlátozás nélkül felhasználható 
e-UT 06.03.61 (ÚT 2-3.306:2000) szerinti felületi bevonatokhoz: 
• A termék a vonatkozó előírás szerinti aszfaltkeverékek gyártásához nem használható 
 
Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett minőségjellemzői alapján megfelel. 

1A termék fontosabb minőségjellemzőinek karakterisztikus értékei, jellemző tartománya: 
2Szemmegoszlás jellemző értéke: lásd jellemző szemel. Los Angeles aprózódás 

értéke(LA%): 
 

Lemezességi szám (FI%): - Mikro-Deval aprózódás 
értéke(MDE%): 

 

Testsűrűség (Mg/m3) / vízfelvétel (%):  Bitumenes tapadó-képesség (%):  

finomszemek minősége (MBF):  PSV érték:  
1 - A megadott termékjellemzőkkel kapcsolatos gyártói kötelezettségeket a termékhez tartozó CE lap tartalmazza, az itt megadott jellemző értékek 

tájékoztató jellegűek. 

2 – A termékhez kapcsolódó jellemző szemmegoszlás jegyzőkönyve tartalmazza a gyártástechnológiaáltal biztosított várható szemmegoszlás jellemző 

tartományát. Az abban megadott eredmények figyelmen kívül hagyják a bányai és keverőtelepi deponálás során megjelenő szegregációs hatásokat. 
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A termék aszfaltipari felhasználása során kiemelendő tulajdonságok: 

Szemszerkezeti jellemzőkre vonatkozó ajánlás: Portartalma átmosásos eljárással megvizsgálva is 10% alatt van, így felhasználása 
során jelentős mértékű többletpor-képződésre nem kell számítani. 
Testsűrűség ingadozására vonatkozó ajánlás: Testsűrűségének ingadozása a karakterisztikus értékhez viszonyítva közepes 
mértékű. 
Finom-szemek minőségére vonatkozó ajánlás: Sajátporának MBF értéke alapján a sajátporfelhasználás nem javasolt. 
Aprózódás-állóságra vonatkozó ajánlás: Szilárdsági jellemzői miatt a gyártás és beépítés során bekövetkező aprózódást javasolt a 
gyártás során figyelembe venni. A keverőtelepi kiszárítás (hősokk) nem befolyásolja a kőanyag szilárdságát. 
Hőállóságra vonatkozó ajánlás: A kedvező hőlökésállóság miatt nem kell a gyártás és beépítés során a kőanyag túlzott mértékű 
aprózódására számítani. 
Egyéb jellemzők: 

 

A termék várható külleme (fényképek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TERMÉKISMERTETŐ ADATAINAK ELSŐDLEGES CÉLJA AZ ADOTT CÉLRA LEGALKAMASABB TERMÉK KIVÁLASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA. A 
KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, DE TÁMOGATHATJÁK AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LEGIDEÁLISABB TERMÉK 

KIVÁLASZTÁSÁT. 

Tarcal, 2017.01.02 

Készítette: Ézsiás László 

 technológiai főmérnök 

 


