
PRESTATIEVERKLARING
No.CPR-V5576-K103448/01-20,01

1. Fijn granulaat 04 mm
2. V5576, Almere
3. Toeslagmateriaal voor beton.

NEN EN 12620:2002+A1:2008

4.- Cirwinnbv
Pontonweg 10
1332 CA Almere
Tel. +31 (0)36 5326433

5e-Naam en contactadres van de gemachtigde:

6e-Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het borxwproducl
volgens de CPR, bijlage V:

Systeem 4
7e-In geval prestatievnrklanng van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:

[VEssenbële kenmerken § artikel Productprentatie Ghaniontseetde

L._._._____________________________ .,_______________

techntachenpecUtcstir

korrelvnrrn 4.3 0-4 mm

gradering Fine GF85

doorval zeef 20 100% (m/m)

doorval zeef 1,40 90-100% (m/m)

doorval zeef 0 90-100% (m/m)

donroal zeef 2mm 55-95% (mlm)

dooroal zeef 0/2mw 40-80% )m/m)

doorval zeef 0,Smm 15-55% )m/m)

doorval zeef 0,063mm 0-2% (m/m)
reinheid

• gehalte hjn 4.6 f3

4.7 geen zwellende kleimineralen

korretvorm (plane stukken) 4.4 NPD

normindeo 4.4 NR

sy)y)ehafte 4.5 NPD —

los angeles coëfficiënt (alleen hoge sterktebeton) 5.2 NPD

weerstand tegen instag (schokken) 5.2 NR

weerstand tegen slijtage (micro deoal coefficient) 5.3 NR

‘Jeelljesdichtheid — 5.5 0 2.8 ,j)g/mu

5-5 4,5 t 3,0 % m/m —

btdkdtvhthest 5.6 NPD

,olijstwaarde (alleen voor oppernlakte lagen beten) 5.4.1 NR

weerstand tegen slijtage 5.4.2 NR

Weerstand tegen atsljten spijkerbanden 5.4.3 NR

Samenstelling Rc, beton NOP

Ru, nataursteen,stak NPD

Rcu, beton natuursteen,slak NPO

Rb, metselwerk NPD

Ru, asfalt NPD

Rg, glas NPD

X, verontreinigingen NPD

XRg. veronlreinigingen,glas NPD

FL.volume drijvende deeltjes — NPD

samenstelling / gehalte 6.2

zuur oplosbaar chinride 6.3.1 NPD

zuur oplosbaar sulfaat 6.3.1 NPD

totaal zwavel 6.3.2 NPD

sateroplosbaarsulfaat — 6.3.3 . S5c2

cabonaatgehalte 6.5 NPD

stoffen die de bindingslijd beïnvloeden 6.4.1 NPD

bepaling van humusgehalte(EN 1744-l,15,1) 6.4.1 Negatief

hanwezigheid van fulvozizen (EN1744-1,6 15,2) 6.4.1 NPD

lichte organische bestanddelen 6.4.1 NPO

‘orst-dootaanoeigheld 5.7.1 NR

“olumeelabitelt 5.7.2 NR

,&aftsttemeactsdtek 5.7.3 NPO

rtt4oliden §,,_ NPD

emisste van radioactiviteit ZA.la NPD

rritloging van zware metalen - NPD

emissie van andere gevaarlijke stoffen ZA.1

• asbest - v 180 mg/kg do

samenstelling anorganische cornponenten - NPD

uitloging metalen/anionen j - NPD

10. e- De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prenlatirklaring in punt 9.
Deze verhladng is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van sitslutend de producent e oemd in punt 4.
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8e-Europese technische beoordeling:

NEN EN 12620

:2002vA1:2E08
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