
PRESTATIEVERKLARING
Nr CPF11425004F-GRAO75-16.02

1. Granutaat 0/4 mm
2 GIfAO75
3 Toeslagmatenaal voor beton.

NEN EN 12625:2002oA1.2008

4 Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Tel. +31 (0)30 24 25252
Fax +31 (0)30 2425242
www.theopouw.nl
Mobiel 9003

5 Naam er. contactadres van de gemaChtigde
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• gehalte fijn 4.6 13

j)ejjn________ -- -- MEO,2

korrelvorrn )plalle stukken) 4.4 NPD

oormindev 4.4 NR

schelpgehalte 4.5 NPD

los angeles coëfficiënt (alleen hoge sterklebeton) 5.2 NPD

weerstand legen inslag (schokken) 5.2:NR

weerstand legen sI eysyeval coefficient) 5.3NR

dichlheid 55’20

‘salerabsorptie 5.5 7±3,0 - %m!m
nulkdichtheid 5.6

ijjsywarde)fffeen voor opperuiakteiagenbeton) _J
1yysgslandtegensiga,ge 5A2NR

%Qrstandto5yn a9ijen5pjkmbanden

Samenstelling Rc, beton NOP

Ru, natuursteen slok NPD

Rcu. betonnatuursteen,slak NPD

Rb. metselwerk NPD

Ra, asfalt NPD

Rg. glas NPD

X. verontreinigingen NPD

XR9. verontreinigingen,glas NPD

(1ko5f
samenstelling / gehalte 6.2

zuur oplosbaar chioride 6.3.1 NPD

zuur oplosbaar sulfaat 6.3.1 NPD

totaal zwavel 6.3.2 NPD

[yterophDsbaarsullaat 6.3.3 NPD

[05f349!ehaNe
-

5(o!fendiedebindjff5ytijd beïnvloeden 6.4.1 NPD

ichtey%fftarrddolen 6.4.1

ivorst-dooi5evoeligheid

volumestabiliteit

alkalr silicareaclivitef

chlor/den

fgy5_e eigenschappen _,,_, -

fs!nisde van radioachoiteit

iuillOgiygyav zware metalen

emissie van andere gevaarlijke stoffen

• asbest

samenstelling anorganische componenten

• uitloging metalen/anionen

NEN EN 12620

2002+Al :2000

10. De prestalieoerklaring 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: Th. Pouw, directeur

Plaatsen datum: Utrecht, 13augustus2015 Handtekening:

6.’Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constavlheict van de eigenschappen van het bvuwprnduct
volgens dv CPR, bijlage V:

Systeem 2+
In geval prestatieverklaneg van een product dat vult onder de geharmoniseerde standaard.

De aangemelde cortificatie instantie Normec Certification, identibcatie nummer NB 1425. CPR-004F heeft
onder systemen 2° de inibele inspectie van de productie installabe en van de productiecontrole op de installatie
uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de producliecontrole op zich nemen
Op basis daarvan is het conformiteitcertifcaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.
Certificaatnummer Faclory Prvduction Controle FPC NB 1425, CPR-004F

8. Europese technische beoordeling

9 T Essentiele kenmerken § artikel Prvductprestatie

korrelvorm 4.3 0-4mw

gradering Free GF85

tolerantie OrciO

dvorval zoet 20 100% )m/m)

jdoorval zoet 1,40 95-100% (wim)

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

doorval zoet 2mm 155-95% (wIm)

dooroal zeef Dl2mm 35-75% )m/m)

doorval zool 0,5mm 10-50% Im/mI

dovevul zout 0063mw 0-3 % Imlwi

Geharmoniseerde
technische soeciflcatie

5.7.1 NR

5.7.2 iNR

5.7.3

6.2 NPD )
ZA.lg,_4NPD

ZA.1

- 0 lOOmg/kgds

- NPD

- INPD
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