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Techniccho cpecifi cafee:
De betonmoÉel voldoet aan:
- NEN 5720:2ffi4, artikel 5.1.1
- Do van toapae$ng zijnd€ aÍtikelsn ven NEN-EN ?06-1:2005
- De van toepassing zljnde artikehn van NEN 8005:2004
- D€ in ove,Íeg mel de afntmer gespecxïiceeÍd€ samenstBlling

De betontecfinologische eiEenschappen van het product worden in hct kader van d,t certificaat niat g€controleeÍd.

Csrtificatiemark:
Nevenstaand certificatiemeÍk, met eefi afrneting var ten minstë Í5 x 15 mm, mo6t zijn afgebeeld op de aíleveringsbon
van de botónmortsl. Tevens venneldl e$<e alleveringsbon de in artkel 7 van NEN-EN 206-1 genoemde gegevens.

Tospesslngvoorraarden :

lndbn niet tevens een NL€SB ceÍtificaat is afgeven op bash van 8RL 9338 dienl aanvullend, voor zover van toepassing, te Íjn
aange{oond dat urordl yoldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwalÍteit.

De samenstelling van de betonmoÍtel moÉt voHoèn gan ond€Ísteende voonflEaÍden:

- Grordstol&n: conform I'IEN-ÉN 20&1 err HEN 800§.
Maximaal 20Yo (VM van ÍEt grof toeslagmateÍiaal mag dooÍ íïenggranuleat zijn veNangen. Hot
toeslagmahÍiael mag td 100?o door betongÍanulaí ziin vervangen. Staalweels en kunststofoezels
mogen worden to€gGpasÈ Sldd<en mogen niet ats toGlagmateriaal woÍden toegépast.

maximuÍn koÍrel van h€É toeslagmel8riaaí ten minste 4 mm.

mininaal 1{X} kg/m'
Ínaximaal 1.m

- Konelg;adedrq:

- Bindmtotde§ehahe:

- WateÍàindmiddelÍector:

lÍdien wbtofifeít) rrrcrdt toegepast op basis van eËn daaívooÍ beschíóaaÍ KOítlffCo attest (a&Egër€n volgens BRL r8O2) geldt dat de
vertrouding wlslof : oernent gelijk moet zijn aan de vsÍhcudiÍ€ coíÍoÍm het vooÍ die combinatÈ a€egeven attesl.

Het luchtgehaltë mag na veÍ{ichbn ÍÍEximaal 4% (VM berlr4en, dooí mk*lel van oen luctrtb+lvormer ingebrachte lucht niet in aanmaÍliing
nc.ínende-

Ylrër'ken voor do gebruiker:

'1. Brf a0evering inspecleren of:
1,1 het product b vergezeld van ean leveringsdocument dal alle boven$aan& gegàrël1s bBvat;
1.2 de op iet leveriogsdocument rrerÍÍtelde pÍodudgegevens ovÉraenkoíÍEn ÍÍlEi hetgeèn is bestèld;
1.3 het produrt err/of de leveringsdoa.rnentën zijn gemerkt zoats in dil certiftcaat uËeÍ(,egevën;
1.4 hei product, mogetiik àb gevolg van tran§port gëen zichtbare gebreken veíioont:
1.5 volclaan uoÍdt aan e\rentue€l met betÍekking tot de levcring gelderde goedkeuringscriterh genoemd in de onder'lpecificaties"

genoernde normen.

2. lndbn op gmnd ven hel onder 1 gestefre tot afieuring uordl overgegaan, s.v.p. contact opnemcn met de cÉrtifisaathoudeí, u,aaívan
het adres op de vooaljde van dit certifrcaat is voÍm6íd, en indien nodig met Kiwa BMC 8.V., Postbus 150, 28& AD Gouda.

3. Controleren of wordt voldaan aan d€ voonyaarden voor toepassing in de bcfefrendé kla$§e.

4. Nagaan ofen doorwie melding moet rvorden gedaan aan het bevoegd gezag.

5. Flet hvriismiddel {aíeveringsbon en ertili:aat) dient aan de opdradilgever te worden overiand§d. Dit gsldt niet b{ levering aan
natuurlijke peÍsonen endeÍs dan in de uiloeÍening van beroep of bedriif-

6. De opdrachtgéyër mo€t fÉt bewiismid&l (aflev8Íingsbofl en ertificaat) ten minste 3 jaar teí boschikking houden vooÍ inesge door
het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij hveÍing aan natuurl$ke p€rsonen andes dan in de uitoehning van beroep of bedfip.

KOmO.
Maatgevend voor de bouw


