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artikel ondenarerp specificatie
4.2 korrelmaat

4.3 gradering

zeef volgens ISO 565:1990 R20

0/3í,5

Ga75 GTalO

grenswaarden op zeef

28-3-20222022-H o ondert-MG O I 31,5 40 1 2Prestatieverklaring

m e ng g ran u I aat 0/3 1, 5 conform EN 13242:2003+A1 : 2008
voor toepassing in verhardingslaag van steenmengsel

EN 13242:2003+A1:2008
systeem 4

í5

Heinkenszandseweg í9
4453 VE's-Heerenhoek

H80
's-He

van beton- en metselwerkpuin
bestaat uit breken en zeven.

tn steenvanbetreft 0/3laat 1 mengselvoor,5 toepassing verhardingslagenDeze menggranuprestatieverklaring
Detn eenontstaat bewerkin gsinstallatie. bewerkingdeMenggranulaat bii bewerking
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4.4 konelvom
o vlakheidsindex
. korrelvormgetal

4.5 percentage gebroken materiaalen volledig rond rnateriaal in grof
toeslagmateriaal

4.6 gehalte fijne bestanddelen

kuraliteit frjne bestanddelen

verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal

FIm

Gnn

f7

sírun

NR

LAgo
sZrun

MoettlR

2,56 Mg/m3

NR

Rc45 declared

Rcug5g

Rbso

4.7

5.2

5.3 weerstand tegen afsliiting van grof materiaal

5.4 deeltjesdichtheid

5.5 waterabsorptie

5.6 samenstellingrecyclinggranulaten
o gehalte beton, betonproducten, moÉelen metselsteen van beton

r gehalte beton, betonproducten, moÉelen metselsteen van beton,
ongebonden toeslagmaterialen, natuursteen en hydraulisch gebonden
toeslagmaterialen en glas

o gehalte metselbaksteen en andere gebakken keramische producten,
metselstenen van kalkzandsteen en nietdrijvend schuim- en/of gasbeton

e bitumineuze materialen Ras



. andens : cohesief materiaal, diversen (metalen, nietdrijvend hout, kunststof
en rubber) en gipspleister

. drijvende rnaterialen in volume

in zuur oplosbaar sulfaat

totaalzwavel

in water oplosbaar sulfaat

bestanddelen die bindtiid en verharding van beton bethvloeden

bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beihvloeden

in water oplosbare bestanddelen

"Sonnenbrand" van basalt

waterabsorptie als controle vorstJdooibestandheid

7.3.3 vorstJdooibestandheid

aanvullende informatie

verontreinigingen

GBR onmiddellijk na bereiding proefstukken (GBRg6"se.)

GBR-toename bij 28 dagen ouderdom (CBRlqemÍng)

milieu

asbest

X1-

6.2

6.3

6.4

6.5.1

6.5.2

6.5.3

7.2

7.3.2

FLrc-

ASrun

SruR

ssrun

NR

vrn
NR

SBruR

wAzNR

wcmNR

FTR

MSun

1,0 % (rÍm en vfu) gips en
niet+teenachtig materiaal

0,í % (rn/m) veÉeerbaar
organisch materiaal

>50%
2 125 o/o van GBR9 4"n"n

voldoet aan eisen uit bijlage A
van Regeling bodemkwaliteit

voldoetaan
asbesEorgvuldigheidsmodule
uit paragraaf 4.2.3 van BRL
2506-2versie 2019.

De prestaties van menggranulaat 0/31,5 ziin conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verctrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Aannemings'en Verhuuóedrijf
J. HoondeÉ & Zn. bv, Heinkenszandseweg í9 te t1453 VE's-Heerenhoek.

rbedrijf J. HoondeÉ & Zn. bv door:OndeÉekend voor en namens Aannemings- en
Jan Hoondert
op 28-3-2022 te's-Heeren hoek


