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betongranulaat 0i31,5 conform EN 13242:2003+A1 :2008
voor toepassing in verhardingslaag van steenmengsel
20
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Heinkenszandseweg 19
4453 VE's-Heerenhoek

EN 13242:2003+Aí:2008

systeem4
Deze prestatieverklaring betreft betongranulaat 0/31,5 voortoepassing in verhardingslagen van steenmengsel.
Betongranulaat ontstaat bij de bewerking van betonpuin in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat uit breken
en zeven.
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gehalte fijne bestanddelen
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weerstand tegen afslijting van grof materiaal
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waterabsorptie
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samenstelling recyclinggranulaten
gehalte beton, betonproducten, moÉelen metselsteen van beton
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gehalte beton, betonproducten, moÉelen metselsteen van beton,
ongebonden toeslagmaterialen, natuursteen en hydraulisch gebonden
toeslagmaterialen en glas
gehalte metselbaksteen en andere gebakken keramische producten,
metselstenen van kalkzandsteen en nietdrijvend schuim- en/of gasbeton
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bitumineuze materialen

Ra+

anders : cohesief materiaal, diversen (metalen, nietdrijvend hout, kunststof
en rubber) en gipspleister
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drijvende materialen in volume
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in zuur oplosbaar sulfaat

Ásrun

6.3

totaalzwavel
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in water oplosbaar sulfaat
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6.5.í bestanddelen die bindtijd en verharding van beton beihvloeden
6.5.2 bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beïhvloeden
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6.5.3 in water oplosbare bestanddelen
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"Sonnenbrand" van basalt
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7.3.3 vorstJdooibestandheid
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aanvullende informatie

verontreinigingen

1,0 % (nÍm en vfu) gips en
niet-steenachtig materiaal
0,1 % (nt/m)verteerbaar
organisch materiaal

GBR onmiddellijk na bereiding proefstukken (GBRg dagen) (NEN.EN 14227-2
annex D)

CBR-toename bii 28 dagen ouderdom (GBRlsgn6me) (NEN-EN 14227-2annex

milieu

D)

2125o/o van GBRs dagen

voldoet aan eisen uit bijlage A
van Regeling bodemkwaliteit

asbest
Standaard

250o/o

voldoetaan
asbestsorgvuldigheidsmodu le
uit BRL 2506-2
voldoet aan paragraaf 80.16.01
(korrelverdeling van
steenmengsel) van Standaard

RAW2015

RAW2O15
De prestaties van betongranulaat 0/31,5 zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Aannemings- en Verhuurbedrijf
J. HoondeÉ & Zr. bv, Heinkenszandseweg í9 te 4453 VE's-Heerenhoek.

Ondertekend voor en namens Aan
Jan Hoondert

op'l 6-2021 te's-Heerenhoek

en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. bv
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