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Quareazorgsysteem
Fiche Nr. Q2-EN13242-MG-2/40-1
horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007

Technische fiche voor gerecycleerde granulaten conform CRT-LB-001
Gerecycleerde granulaten (meng) 2 – 40 mm
OBBC
met maatschappelijke zetel te De Coomansgang 22 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
en productiezetel te Scheurbroekstraat z/n - 9860 Oosterzele
Toepassing: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke
bouwkunde en wegenbouw volgens NBN EN 13242 en PTV 406

Eigenschappen:
1. Samenstelling: RcNR, Rcug50, Rb50-, Ra5-, Rg2-, X1- en FL5- volgens NBN EN 13242
De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens EN 933-11:
 minimaal 50% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen,
natuursteen of glas (Rcug50)
 maximaal 50% aan metselwerkachtige materialen (Rb50-)
 maximaal 5% aan bitumineuze materialen (Ra5-)
 maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
 maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
 maximaal 5 cm³/kg aan vlottende materialen (FL5-)
2. Korrelverdeling: 2/40 GC 80-20 GTC20-17,5 f4 volgens NBN EN 13242
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Eigenschappen (vervolg):
3. Bestanddelen die de binding of verharding van hydraulisch gebonden mengsels verstoren
OSPass (NBN EN 1744-1 § 15.1)
4. Aanvullende kenmerken
Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9):

MBF10

Droge volumieke massa (NBN EN 1097-6):

NPD

Percentage gebroken en ronde stenen (NBN EN 933-5):

C 50/10

Weerstand tegen verbrijzeling (NBN EN 1097-2):

LA50

5. Milieuhygiënische kenmerken
conform Vlarema
6. Informatie werf
(certificaat enkel geldig wanneer de gegevens van de werf ingevuld zijn)

Naam Klant:
Adres werf:
Lever- of breekperiode:
Aantal tonnages(1):
Afvoer(2):
Opmerkingen:
(1): Indien het handelt om een certificaat van een vaste locatie, wordt hier het totaal aantal tonnage weergegeven dat is afgevoerd naar de bedoelde
werf. Indien het handelt om een certificaat van een mobiele breker, wordt hier het totaal aantal tonnage weergegeven dat is gebroken door de mobiele
breker op de bedoelde werf.
(2): Enkel van toepassing indien het handelt om een mobiele werf. Hier wordt het totaal aantal tonnage gerecycleerde granulaten aangegeven dat is
afgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de mobiele breker.
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