
  
 
 

  
 

Prestandadeklaration 

 

Kolflygaska enligt EN 450-1 (Kat. A) 
 

Nr:  0956-CPR-1320-A05 
 
 
1. Produkttypens unika identifikationskod: 
 Pulveriserad kolflygaska för användning som typ II filler i betong, bruk och 

injekteringsbruk enligt SS-EN 450-1. 
  
2.  Typ, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering 

av byggprodukten i enlighet med artikel 11 punkt 4: 
 Pulveriserad kolflygaska, kategori A och N, från: 
 RWE Eemshaven Holding B.V.  
 Centrale Eemshaven 
 Synergieweg 1  
 9979 XD Eemshaven 
 NEDERLÄNDERNA 
 

3.  Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämpliga 
harmoniserade tekniska specifikationer, som tillverkaren förutsett:  
Tillsatsmaterial för produktionen av betong, enligt SS-EN 206 och för användning i bruk 
och injekteringsbruk. 

 
4.  Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt 

kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11 punkt 5: 
Vliegasunie B.V. 

 Belle van Zuylenlaan 9 
 4105 JX Culemborg 
 NEDERLÄNDERNA 
 

5.  I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars uppdrag 

omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 punkt 2: 

 Ej tillämplig. 
 

6.  Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens 

prestanda enligt bilaga V: 

System 1+. 

 
7.  För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en 

harmoniserad standard:  
Det anmälda certifieringsorganet Kiwa Nederland BV (identifikationsnummer 0956) har 
enligt systemet 1+ utfört den första besiktningen av tillverkningsanläggningen och 
tillverkningskontrollen i fabrik, den fortlöpande övervakningen, bedömningen och 
utvärderingen av tillverkningskontrollen i fabrik. Med hänvisning till KOMO 
produktcertifikat.  

 

8. Europeisk teknisk bedömning:  
 Ej tillämplig. 



  
9. Angiven prestanda: 
 

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk 
specifikation 

Aktivitetsindex 28 d ≥ 75% 
90 d ≥ 85% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS-EN 450-1:2012 

Finhet ≥ 45 µm kategori N; 
10-30% 

Volymbeständighet 
 - Expansion 
 - fri kalciumoxid (CaO) 

 
≤ 10 mm 
≤ 1.5 % 

Glödförlust kategori A;  
≤ 5% 

Sammansättning 
- Summerat innehåll av 

kiseldioxid (SiO2), 
Aluminiumoxid (Al2O3) och 
järnoxid (Fe2O3) 

- Total halt av alkalier (Na2Oeq) 
- Reaktiv kiseldioxid (SiO2) 
- Sulfathalt (SO3) 
- Klorid (Cl) 
- Reaktiv kalciumoxid (CaO) 
- Magnesiumoxid (MgO) 
- Löslig fosfat (P2O5) 
- Totalt fosfat (P2O5)  

 
≥ 70% 
 
 
 
≤ 4.5% 
≥ 25% 
≤ 3% 
≤ 0.1% 
≤ 10% 
≤ 4% 
≤ 100 mg/kg 
≤ 5 % 

Korndensite 2300±200 kg/m3 

Initial bindetid, jämförelse mellan en 
cementpasta och en 
cement/flygaska-pasta 

≤ dubbelt så lång 
initial bindetid som för 
100% (massa/massa) 
cementpasta 

Beständighet NPD1 (ingen prestanda 
fastställd) 

Avgivning av farliga ämnen och 
radioaktivit strålning 

NPD2 (ingen prestanda 
fastställd) 

1) Sammansättning av och prestanda för denna flygaska, är sådan att beständig betong (se SS-EN 206) 

kan produceras med denna flygaska. 

2) Flygaskans beståndsdelar utgör ej, när de frigörs från betong, risker för hälsa, hygien och miljö. Enligt 

artikel 31 i REACH-förordningen är ytterligare information ej nödvändig. Produkten är registrerad och har 

inga farliga egenskaper enligt CLP. 
  

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den 
prestanda som anges i punkt 9. 

 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i 

punkt 4. 

 

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av: 

 

 
J. Moret 

Manager Sales 

 

 

Culemborg, augusti 5, 2020 


