PRESTATIEVERKLARING
E-BODEMAS VOOR BETON, MORTEL EN INJECTIEMORTEL
Nr: 0956-CPR-1388-105

1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
E-bodemas voor beton, mortel en injectiemortel in overeenstemming met NEN-EN
13055.

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
E-bodemas, afkomstig van:
ENGIE Energie Nederland B.V.
Centrale Rotterdam
Missouriweg 69
3199 LB Rotterdam

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van
de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Vliegasunie B.V.
Belle van Zuylenlaan 9
4105 JX Culemborg

5.

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de
in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing.

6.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 2+.

7.

Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde
norm:
De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956)
heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productiecontrole in de fabriek
uitgevoerd en voert tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de
productiecontrole uit.

8.

Europese Technische Beoordeling:
Niet van toepassing.

9.

Aangegeven prestatie:
Essentiële kenmerken

Prestaties

korrelvorm
korrelgradering
Losgestorte dichtheid
Percentage verbrijzelde delen
Organische verontreiniging
Verbrijzelingsweerstand
Chloride (Cl)
Zuuroplosbaar sulfaat (SO3)
Totaal zwavel (S)
Vormvastheid
Waterabsorptie
Vrijkomen van gevaarlijke
bestanddelen of vrijkomen van
straling
Vorstdooibestandheid
Weerstand tegen alkali-silica reactie

Rond en/of hoekig
0-16 mm
≤1000 kg/m3
NPD
NPD1
≤ 2 N/mm2
≤0,04 % m/m
≤ 0,8
≤1,0 % m/m
≤4%
NPD
NPD2

Geharmoniseerde
technische specificaties

NEN-EN 13055

≤10 % m/m
NPD1

1

) deze eis is niet van toepassing voor E-bodemas

2)

E-bodemas bevat geen componenten die, wanneer zij vrijkomen bij toepassing, risicovol zijn voor
gezondheid, hygiëne en het milieu. Overeenkomstig artikel 31 van de REACH verordening is geen
aanvullende informatie noodzakelijk. Het product is geregistreerd en heeft geen
gevaareigenschappen volgens CLP. E-bodemas voldoet aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit
stelt voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof.
NPD: No Performance Determined, geen prestatie vastgesteld.

10.

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt
9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J. Moret
Sales manager

Culemborg, 05 augustus 2020

