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ndustriezand en (gebroken) industriegrind

Product: Zand en grind -korrelklasse a/b- voor toepassing als grond klasse achtergrondwaarden

Zandexploitatie

M

iI

I

v.o.f.

VERKLARING VAN KIWA
Dit productcertificaat ís afgegeven op basís van BRL 9321 "lndustriezand en (gebroken)
industriegrind'd.d. 04-11-2014, conform het Kiwa-Beglemenl voor Productcertificatie.
Kiwa verklaart dat:
het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder vervaardigde
industriezand en/of (gebroken) industriegrind bij aflevering votdoet aan de in dit
productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit industriezand en/of
(gebroken) industriegrind voozien is van het NL-BSB@-merk op een wijze als aangegeven in
dit productcertifi caat.
voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de
melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.
mel in achtneming van het bovenstaande, het industriezand en/of (gebroken) industriegrind
in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van hel Besluit bodemkwaliteit.

-

-

Voor het Besluit bodemkwaliteit is d¡t een door de minister van lnfrastructuur en Milieu erkend
certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bour¡V'op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl
en de websíte van Bodem+: www.bodemolus.n!

bvtt,"*
_---Bouke Meekma
Kiwa

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Klwe N¡d¡rlend B.V.

Ceililicaathouder

S¡r Winston Churchilllaan 273
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productcertificaat

K67560/05

ndustriezand en (gebroken) industriegrind

M¡L¡EUHYGTËruscxe sPEcrFrcATrEs
De gemiddelde samênstellingswaardsn bepaald overeenkomstig AP04-SG van industriezand erVof (gebroken) industriegrind voldoen aan
de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming
van artikêl 4.2.2|id 4 en 5 van de Regeling bodemkwalit€it.

TOEPASSINGSVOORWAABDEN
lndustriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast confom de markering op de afleveringsbonnen, waarin het
toepassingsgeb¡ed/kwalit€ítsklasse staat aangegêven w¿rarvoor h€t product is gekwalificeerd.
lndustriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden to€gopast in ov€reenstemming met artikel 5, 6,7 , 37 en 42 van het Besluit
bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplichl, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen in hoeveelheden van minderdan 50 m3 van lndustriezand en/of (gebroken) ¡ndustriêgrind dat de achtergrondwaarden niet
overschrijdt hoeven n¡st te word€n gemeld.

CERTIFICATIEMERK
Het NL BSB@ certificatiomerk dan wel het NL BsBowoordmerk (afmeting ten minste: resp. 10x10 mm
dan wel 5 mm hoog) moet zljn afgebeeld op de afleveringsbonnen van het op basis van BRL 9321
gecert¡ficeerde industriezand ery'of (gebroken) industriegrind.

¿àì
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Tevens vermeldt elke afleveringsþon ten minste de ondsrstaande gegev€ns:
datum van belading en aflevering
massa of volume van de lading en de scheepsnaam of h€t kenteken van d€ vrachteuto
naam en adres van de producent
levering inclusief/exclusief transport
wingebied en naam/locatieverwerkingsinstallatie
naam van het product
resultaat van de controle van het transportm¡dd€l
toepasbaarheid (kwaliteitsklass€) van het product
nummer van dit certificaat

-
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NL BSB@

WENKEN VOOR DE GEBNUIKER

1.

2.

Bij aflevering ínspecteren of:
het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaands gegevens bevat;
de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomên met hstgeen is besteld;
het product erVof de leveringsdocumenten zijn gemsrkt zoals in d¡t productcertificaat weergegeven;
het product, mogelúk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.

1.1
1.2
1.3
1.4

lndien op grond van het ondsr 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p, contact opn€men met de lEverancier dan wel
de producent, waarvan het adres op de voorzijdo van d¡t productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa Nederland B.V

3.
4.
5,

ControlerEn of wordt voldaan aan ds voonvaarden voortoepassing in de betreffende klasse.

6.

De opdrachtgever moet het bawijsmiddel (afleveringsbon sn c€rtificaat) ten minsts 5 jaar tgr beschikking houden voor inzage
door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan naluurlijke peß¡onen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Nagaan of en door wie melding moel worden gedaan aan het bevoegd gezag.
Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te word€n overhandigd. Dit geldt niet bij levering
aan natuurlijks p€rsonen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
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Conform ite itsce rtif icaat

van de productiecontrole
in de fabriek
Nummer

0620-cPR-78447102

Ullgôgawn

2015-02-0't

l¡iwa

Itartner íor progress

Vowamt

0620-cPR-78447101

E€rste uitgBvo onder CPR

2013-11-21

Eerote u¡loav€ onder CPD

ln overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en do Faad
van 9 maad 20'11 (the Construction Products Regulation or CPFI), is dlt cerllficaat van toepassing
op het bouwproducl

Kwartszand en kuvartsgrind
Ecoosd

gcbruik

:

T:::l38fr:EiäiT:ï H!"JI*den

en hydmuilsch sebonden
materialen voor clvieltechnische- en wegenbouw ;
Toeslagmaterlael voor asfalt en oppervlaklebehandellng voor
weg6n, vllegvelden en andere verkeersgebieden.

Op de markt gebracht door

Zanderploitatie Mill v.o.f.
en vervaardigd gp de productlelocalie

Vlinderplas
Volkel-Odiliapeel
Dit ceñlflcaat vertlaart dat alle voorschrlften betreffende de beoordeling en verlflcalie van de
produc,tlecontrole ln de fabriek (AVCP) beschreven in Annex ZA van de nomen

EN 12t10:2002+Al:2008
EN 130ß:20021AC:2Aü
EN 13242:2002+41:2007
op syeteem 2+ worden toggepâst en dat de productl€controls ln de fabriek voldoet aan alle
vereislen zoals hierboven aangegovon.
Dit celiflcaat is voor het eerst ultgegeven op 2013-l 1 -21 en blflft geldig zolang de testmethoden
en/of de eisen voor de productlecontrole ln de fabdek zoals opgenomen in de geharmoniseerde
Europese norm, dle wordt gebruikt ter beoordellng van de prestatieo van de verklaarde essentlêle
eigenschappen, niel verander€n €n het bouwproduct en de pfoduct¡eomslandlgheden in de
fabrlek niet signlllcarìt worden gewiizlgd, tonzij geschoßÎof ingetrokken door de certlficali+
instantle voor de productieconlrole.

,3
Bouke Meekma
Directeur Kiwe Nededand B,V
Advies; raadpleeg www.klwa.nl om na te gaan of dit ceillflcaat geldlg ís
Nolltl.d Body ilr,0t2o
Klrv! N..l.dind LV.
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Decla rati on

of

Pe rfo

rnance (prestatieve rklari n g)

Vlinderplas 012
1. Unieke ídentificatie

vLat2

2. Aanduiding

Kwartszand

3. ïoepassingsgebied

4. naam en contactadres fabrikant

november 2016

0/2 conform onderstaands relevante normen

Toeslagmateriaal voor beton;
Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden
materialen voor civieltechnische- en wegônbouw ;
Toeslagmateriaal voor asfalt en oppervÉktenehandeling voor
wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden.

Zandexploitatie Mill v.o.f,
Graafseweg 3
5248 JR Rosmalen

5. naam en contactadres gemachtigde

geen

o. systeem voor de beoordeling en

2+

verificatie van de prestatiebestendigheict
7. activiteit van de aangemelde certificatie-

instantie zoals vereist in de
geharmoniseerde norm
NEN-EN 12620 : 2002 +A1 : 20OB

NEN-EN 13043:2002
NEN-EN 13242:2003 +A1 :2008
8. ac{íviteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de Europese

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V
(identificatienummer 062.0) heeft onder systeem 2+ de initiête inspectie
van de product¡e-installatie en van de próductiecontrole in de fabiek
uitgevoerd.en veaorgt tgvens de permanente bewaking, OeoorOeling
en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. dþ Oasis
daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de
fabriek verstrekt met het unieke nummer 79447.

niet van toepassing

Technische beoordeling
9. aangegeven prestatie volgens:
E¡lf2&milr30a38N13142

4.3 t4.1.3t4.3

Essentiöle kenmerken

Prcstatiec

Categorie konelgradering

G¡85

Europees beoordelingsdocument

NEN-EN '1262A:2002 +41 :2008

NEN-EN 13242:2003 +41 :2008
Gr85 Grc20

5.5t4.2.9.1t5.5

Waterabsorptie

0-1o/o

s.5 t4.2.7t5.4

Deeltjes dichtheid

2.6 Mg/m3

4.614.1.4 t4.6

Gehalte zeer fijn materiaal

f¡

6.4.1

Bindings- en verhardingsvertraging

voldoet

6.2

Chloridegehalte

s0.003%

6.3.1t4.3.2t6.2

ln zuur oplosbaar sulfaat

AS

6.3.2/4.3.2t6.3

ïotaal zwavelgehalte

voldoet

5.7.3

ASR gevoeligheid

potentieel reactief

8.1t4.3.2t9

Petrografi sche besch rijving

Kwartszand

Vrijkomende gevaarlíjke bestanddelen

Voldoet aan de

o.z

NEN-EN 13043:2002

NEN-EN 12620:20A2 +A1 :
2008
NEN-EN 13043:2002
NEN-EN 13242:2002+A1:
2008

kwaliteítsklasse
AW grond
10.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt
9 aangegeven prestaties.
Deze prestratieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoorderíjkheid
van de in þuñt + ve'rmelde
fabrikant.

Rosmalen, november 2016

getekend
B.C.
d

Decla ration of Performance ( Prestatieve rkla ri n g )

Vlinderplas 418.O

november 2016

1. Unieke identificatie

vL 4/8.O

2. Aanduidíng

Kwartsgrind 4/8 conform onderstaande relevante eisen

3. Toepassingsgebied

Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden
materialen voor civieltechnische- en wegenbouw;

4. naam en contactadres fabrikant

Zandexploitatie Mill v.o.f.
Graafseweg 3

5248 JR Rosmalen
5. naam en cont¡actadres gemachtigde

Geen

6. systeem voor de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheíd

2+

7. activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de
geharmoniseerde norm
NEN-EN 13242 :2003 +41 : 2008

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V.
(identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie
van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek
uitgevoerd en verzorgt tevens de permanente bewaking, beoordeling
en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis
daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de
fabriek verstrekt met het unieke nummer 78447.

8. activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de Europese
Technische beoordeling

niet van toepassing

9. aangegeven prestatie volgens

:

8N13242

Essentiële kenmerken

prestaties

4.3

Categorie konelgradering

G"80-20

4.4

Konelvorm Vlakheidsindex

Fhs

5.5

Waterabsorptie

o.6%

5.4

Deeltjes dichtheid

2.6 Mg/m3

4.6

Gehalte zeer frjn materiaal

fi.s

6.2

ln zuur oplosbaar sulfaat

AS

5.2

Weerstand tegen verbrijzeling

LA¡¡po

7.3.3

Weerstand tegen vorst

Ft

6.3

ïotaal zwavelgehalte

voldoet

5.7.3

ASR gevoeligheid

potentieel reactief

6.4.4

Verontreinigingen (org. materiaal)

>0,1

9

Petrografi sche beschrijving

Kwartsgrind

Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen

Voldoet aan de

-

dooi

Europees beoordelingsdocument

o.z

o/o

NEN-EN 13242:2003 +A1
2008

& < 0,5 %

kwaliteitsklasse AW
grond
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde
fabrikant.

Rosmalen, november 2016

