
prestatieverklaring
Nr DKR 04HG20131 0956-CPR-0924

L Unieke indentieficatie rand en /of gebroken grind

2 Aanduidine l/4 NEN-EN 12620

ToepassinR land voor toepassing in beton, en mortel
naam en contactadres fabrikant

Dekker
Dekker grondstoffen

waalbandijk 1

4053 JB ljzendoorn
5 naam en contactadres gemachtigde J. van der Bent

Dekker grondstoffen

waalbandijk 1

4053 JB ljzendoorn
i systeem voor de beoordeling en
rerificatie van de prestatiebestendieheid

4

/ activiteit van de aangemelde certi-
f¡cat¡e instantie zoals vereist in de
geharmoniseerde norm

De aangemelde certif¡catie-instantie KIWA-BMC BV ( identieficatienummer g79)

heeft onder systeem 4 de initiele inspectie van de productieinstallatie en van
Ce productiecontrole op de veredelingsmachine uitgevoerd en zal tevens de
permanente bewaking en beoordeling en evaluatie van de productiecontrole
rp zich nemen. De basis hiervan is de fabrikant eigen verklaring

Eu ropese Tech nische beoordeline 'ìiet van toepassing

aangegeven prestatie

essentiele kenmerken prestat¡es europees beoordelingdocument
12620

4.3 Categorie*

Hoeveelheid fijne deeltjes < 63 ¡rm
Kwaliteit fijne deeltjes < 63 ¡m
Aanwezigheid organische stoffen*
Dichtheid*

Waterabsorptie*
Volume stabiliteit
ASR Gevoelig cur 89 2002

Chloridegehalte
ln zuur oplosbaar sulfaat
Totaal zwavelgehalte

Bindings - en vertragingsverharders
Lichtgewicht verontreinigingen
Carbonaatgeha lte
Vr'rjkomende gevaarlijke bestanddelen
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Negatief
pa 2,6t t 0,05 t/m3
prd 2,61 r 0,05 t/m3
pssd 2,61 t 0,05 t/m3
0,2% +/-0,2%
NPD

Niet gevoelig

< 0,005 %

4S0,2

NPD

Voldoet

NPD

<0,5%

Achtergrondwaarde

NEN-EN 1.2620

4.3 categorie korrelgradering reef volgens

SO 565:1990 R 20
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NEN-EN 12620
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De prestaties onder punt 1 en 2 beschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties.
e prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt fabrikant

getekend: J van der Bentljzendoorn I-9-2073
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