
PRESTATIEVERKLARING
No CPR-V1573-K103448/01-2002

1. Betongranulaat 4122

2 V1573, Almere

3. Toeslagmateriaal voor beton.

NEN EN 12620:2002 +A1 2008

4.- Cirwinn bv

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Tel. +31 (0)36 532 64 33
www.cirwinn.nI

5. Naam en contactadres gernachtigde:

n.v t.

cirwinn

6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct
volgens de CPR, bijlage V:

Systeem 4

7.-ln geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:

n.v.t.

8.Europesetechnische beoordeling’

r
dej_ — Gc90/15

tolerantie Grl 7,5
: reinheid

• gehalte fijn f1,5

• teitjijn n zwellende ktwmineralen

korrelvorm (platte stukken) FL15

9mindex SItIR

Vonde en on9ebroken stukken NPD

lehalte NPD

neleoëfficiënt (alleen he sterktebeton) LA 35

tandtee9nsl_ SZ NR

deeltjesdichtheid 225-2,44 1Im

waterabsorptie 27-6,8 % mlm

oliis)aarde (alleen voor o,ppervlaktagerbej
, NPD

weerstand tegen slijtage M5NR

chioriden NPD
-.‘.. —--.--.---- ----- --.- .

samenstelling / gehalte
‘

classificatie recyclinggranulaat IRcao,Rcues .Rb /0- ,Rai-XRg1-.FL 0,2-

: zuur oplosbaar sulfaat NPD
‘

* totaal zwavel NPD
water oplosbaar sulfaat SSO,2

stoffen diedebindinstijdbeinsioeden A ie

‘Bepalin9 vanhurnus9ehae(EN1744-15J__ Negatief

AanwemoheKl van fulvozuren(ENî744-1j152)_ NPD

vodvoefi9heW NPD

[influence ITT cement verharding A is

volumestabiliteit NPD

ralkali silicareactiviteit INPD

1O.- De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9
Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.

Getekend voor en namens de producent door

Naam en functie: A. Pouw. directeur

Plaats en datum: Almere. 4juni2021
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n.v,t.

korrelvorm 4-22 mm

9.V Essentiele kenmerken Productprestatie Geharmoniseerde

technische specificatie

NEN EN 12620+

2002: Al 2008

overige eiqenschaogen NPD
)

vlekvormende bestanddelen

flieyan radioactiviteit jNPD

u/(,9g(g van zware metalen NPD -.

emissie van andere gevaarlijke stoffen

* asbest < 100 mg/kg ds
samenstelling anorganische componenten NPD

- •p)oinmetaIe9/sonen NPD —_________________


