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CERTIFICATIE

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl
De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit
document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van Kiwa BMC: wvwv.kiwabmc.nl

Partner for progress

KO M O@ productcertificaat
nummer : 879-13

vervangt : 879-13
d.d.: 1 januari 2013

KORRELVORM IG MATERIAAL
met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m3

conform NEN-EN 12620: kwartszand 0l2en0/4
conform NEN-EN 13139: kwadszand O/2enOl4
conform NEN-EN 13043: kwartszand 0/2

Het productspecificatieblad van de producent geeft informatie over de speclfieke gradering.

Certificaathouder:

Dekker Grondstoffen B.V.

Verklaring van Kiwa BMC B.V.:
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2502:1-11-2012 afgegeven conform het Kiwa BMC B.V.
Algemeen Reglement Productcerlificatie, Procescedificatie en Attestering.

Kiwa BMC B.V. verklaaft dat:
. het gerechtuaardþd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde korrelvormig materiaal

voldoet aan de in dit produclcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het kõrrelvormig
materiaal voorzien is van het KOMO'-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
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Technische specificaties:
Het konelvormig materiaal voldoet aan:
- NEN-EN 12620, NEN-EN 13139, NEN-EN 13242dan wel NEN-EN 10043;
- NEN 5905, NEN 3832, NEN 3833 dan wel NEN 6240;
- de productspecificaties van de producent.
Het is toegestaan om 5% (m/m) materiaal bij te mengen dat afkomstig is van een n¡et op het certificaat vermelde winlocatie.
ln dit geval dient deze andere w¡nlocatie wél op de afleveringsbon te worden vermeld.

Certif icatiemerk:

Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste I x I mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen
van gecertif iceerd korrelvormig materiaal.

Tevens vermeldt elke afleveringsbon:
- naam en adres van de producent
- herkomst van het product
- geleverdehoeveelheid
- het betretfende eisenstellende document (NEN EN 13139, NEN EN 12620, NEN-EN 15242 dan wel NEN EN 13049)- naam van het product
- moment van aflevering
- resultaat van de controle van het transportmiddel
- chloride gehalte (indien variabel)

Wenken voor de gebruiker:

1. Bij aflevering inspecteren of:
1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument;
1 .2 de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
1.3 het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven;
1.4 het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont;
1.5 voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties',

genoemde normen.

2. lndien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen mel de producent, waarvan het
adres op de voorzijde van d¡t certificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC 8.V., postbus 1S0, 2gOO AD Gouda.

Verordening bouwproducten:

lndien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO
(attesl-met-)productcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering op dat bouwproduõt en/of vervanging van de
bijbehorende verplichte prestatieverklaring.
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