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Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4197 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
www.normec.nl

KOMO' Productcertificaat

KEC-G

Normec

RA-05-9I78

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

Producent:

Renewi Smink B.V.
Adres:

Lindeboomseweg 15

Prod

uctielocatie:

3825 AL AMERSFOORT

Mobiel:

Telefoonnr:

033-4558282

ldentificatie breker: Mobirex 122

E-mail:

info.smink-groep@renewi.com

KvK-nummer:

Datu m

Geldig

u

itgift e : O9-L2-2O20

tot:

onbepaalde tijd

Gecertificeerd

Ja

si

31033909

nds: 2O-O4-2OLO

Vervangt:

KEC-GRA-05-9178 d.d.24-L2-20t9

Voor de producten:

MenggranulaatOltG toegepast in een verhardingslaag, in een zandbed of als ophoging en aanvulling
Menggranulaat 0/31,5 toegepast in een verhardingslaag, in een zandbed of als ophoging en aanvulling
Betongranulaat 0/31,5 toegepast in een verhardingslaag, in een zandbed of als ophoging en aanvulllng
Hydraulisch menggranula at O | 45 toegepast in een verhardingslaag
Verklaring van Normec Certification B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten d.d. 08-03-2017 afgegeven conform het
Certificatiereglement van Normec Certification B.V.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart Normec Certification B.V. dat:
Het gerechwaardigd vertrouwen bestaat, dat het door Renewi Smink B.V. vervaardigde recyclinggranulaat bij aflevering
voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering geschikt is voor de

a

toepassing als verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw mits de afleveringsbon voorzien is van
merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Voor Normec Certification B.V
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Dit productcertificaat bestaat uit 3 pagina's.
Dit productcertificaat is voorts opgenomen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van
Normec Certification B.V,: www.normeccertification.nl
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Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4197 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
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KOMO' Productcertificaat

KEC-G RA-05-

Normec

9178

Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op het door Renewi Smink B.V. geproduceerde recyclínggranulaat voor
toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking
van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en
zeven.

2.

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFTEVERBON

De afleveringsbonnen worden gemerkt met:

o

De aanduiding KOMO'of het KOMO'-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is
als volgt:

Productielocatie of identificatie breker
Productiecode of productiedatum
De naam van de leverancier
De naam van de producent
De productielocatie
De productnaam
De gradering
Productiecode of productiedatum
De grootte van de geleverde partij
De naam van de afnemer
De toepassing
lndien van toepassing dienen op de afleveringsbon verderte worden vermeld:
Bindmiddel (cement/cement en bitumenemulsie)
Type cement
Cementgehalte
Gehalte bitumenemulsie
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Nadruk verboden

Nummer: KEC-GRA-05-9178
Datum uitgift e: O9-L2-2O2O
Geldig

tot: onbepaalde tijd

Gecertificeerd sinds: 20-04-2010

Vervan4:

KEC-G RA-05-9178

d.d. 24-L2-2OL9
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Recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw

3.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Controleer

a

b'rj aflevering van de onder de technische specificatie" vermelde producten of:
Geleverd is wat is overeengekomen
Het merk en de wijze van merken juist is
De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bíjv. als gevolg van transport).

a

ln het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de
essentiële kenmerken,l

a

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering

de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.2
lndien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
RenewiSmink B.V.
En zo nodig met
Normec Certification B.V.
controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website
http://www. normeccertification. n I

a

4.

DOCUMENTENTUST

Lijst van documenten en publicatie datum zoals die zijn vermeld ín het productcertificaat
BRL

2505-1

Standaard RAW Bepalingen

1
2

Beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten
Deel 1: Het KOMO'productcertificaat d.d. 08-03-2017, Stichting Beheer
BRL 2506, Meteren
Standaard RAW Bepalingen 2015, Stichting CROW, Ede

Facultatief indien CE-markering van toepassing is
Facultatief indien CE-markering van toepassing is
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Nadruk verboden

Nummer: KEC-GRA-05-9178
Datum uitgift e: O9-t2-2020
Geldig tot: onbepaalde tijd
Gecertifi ceerd sinds: 20-04-2010

Vervangt: KEC-GRA-05-9178 d.d. 24-t2-2OI9
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