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Vulstof voor asfalt
ECO-filler fijn
Zwakke vulstof
Verklaring van SKG-IKOB
Dit KOMO productcertificaat is op basis van BRL 9041 Vulstoffen voor asfalt d.d. 15-06-2016 afgegeven conform het
vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij de bovengenoemde vulstof voor asfalt worden
periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:
Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geproduceerde bovengenoemde

vulstof voor asfalt bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
productkenmerken en eisen, mits de bovengenoemde vulstof voor asfalt voorzien is van het KOMO-merk
op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen
onderdeel uit van deze verklaring.
Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager
De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. De gebruikers van
deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden.

Beoordeeld is:
-kwaliteitssysteem
-product
Periodieke controle
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Dit productcertificaat heeft betrekking op het door Recycling Kombinatie REKO BV geproduceerde vulstof voor
asfalt ECO-filler fijn en de bijbehorende productkenmerken.

1.2

MERKEN
De afleveringsbonnen worden gemerkt met:
 De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk
is als volgt:

 Fabrieksmerk of fabrieksnaam
 Productiecode of productiedatum
De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:
 De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
 De naam van de producent/leverancier
 De productielocatie (ook levering vanuit depot of vanuit overslag)
 De productnaam
 Wijze van afleveren
 Verzenddatum
 Serienummer van bon

2.

PRODUCTKENMERKEN EN EISEN

2.1

PRODUCTKENMERKEN
Het product voldoet aan de in de BRL 9041 vastgelegde producteisen.
Kenmerk

Omschrijving

Waarde

Vulstof soort

Classificatie

Zwakke vulstof

Samenstellende bestanddelen

Secundaire grondstof

100 % (m/m)

Blootstellingsindex

BRL 9041 § 4.1.2 en de
bijbehorende controle van
het kwaliteitssysteem van
deze kenmerken

Oranje-1

Bepalingsmethode

Eis BRL

NEN-EN 933-9

Waarde dient te zijn gedeclareerd

NEN-EN 1097-7

Waarde dient te zijn gedeclareerd

NEN-EN 933-10

Waarde dient te zijn gedeclareerd

NEN-EN 1097-4

Waarde dient te zijn gedeclareerd

NEN-EN 1744-1, art. 16.2

Waarde dient te zijn gedeclareerd

NEN-EN 13179-2

Waarde dient te zijn gedeclareerd

NEN-EN 1744-4

Waarde dient te zijn gedeclareerd

Kenmerk
Methyleenblauwwaarde
Dichtheid

1)

Korrelverdeling

1)

Holle ruimte (Rigden)

1)

Oplosbaarheid in water
Bitumengetal

1)

Watergevoeligheid
1)

1)

1)

1)

Betreft een Essentieel Kenmerk conform EN 13043, voor de gedeclareerde waarde dient de prestatieverklaring van de fabrikant
te worden geraadpleegd.
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MILIEUKUNDIGE KENMERKEN
Met de vulstof ECO-filler fijn kan asfalt worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een categorie I bouwstof
volgens het Besluit bodemkwaliteit.
Asfalt monsters gemaakt met deze vulstof voldoen aan de clusterregeling van BRL 9320.

3.

WENKEN VOOR DE AFNEMER


Controleer bij 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 (bijv. als gevolg van transport).



Controleer bij aflevering of de in de prestatieverklaring van de bij ECO-filler fijn gedeclareerde essentiële
kenmerken overeenstemmen met de uit de beoordelingsrichtlijn overgenomen eisen in dit productcertificaat.



Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
─ Recycling Kombinatie REKO BV
En zo nodig met
─ SKG-IKOB Certificatie BV



Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen
bepalingen.



Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website
www.skgikob.nl/certificatenattesten

