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Recyclinggranulaat 
voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel 
 

Verklaring van SKG-IKOB 

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-1 voor recyclinggranulaten d.d. 01-04-2020 afgegeven conform het 

vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB. 

 

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het recyclinggranulaat  worden periodiek gecontroleerd. 

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat: 

• Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij 

aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie en bij aflevering 

geschikt is voor de toepassing in verhardingslagen van steenmengsels, mits de afleveringsbon voorzien is 

van het KOMO®-merk op een wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat. 

 

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. 

Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op www.skgikob.nl te controleren of dit document nog geldig is.  

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Betongranulaat (0/16) (0/31,5) (16/31,5) 
Menggranulaat  (0/16) (0/31,5) (16/31,5) (40+) 
Hydraulisch menggranulaat (0/22,4) (0/45) 
Asfaltgranulaat (0/20) 
 



KOMO® productcertificaat  
Recycling Kombinatie REKO BV  
Nummer: IKB1110-kv/21  blad 2 van 2 

 

  

 

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE 
 

 Dit productcertificaat heeft betrekking op het door de certificaathouder geproduceerde recyclinggranulaat (betongranulaat 0/16, 
0/31,5 en 16/31,5; menggranulaat 0/16, 0/31,5, 16/31,5 en 40+; hydraulisch menggranulaat 0/22,4 en 0/45; asfaltgranulaat 0/20) 
voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel (wegfunderingslagen) in de wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de 
bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. 

 

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERBON 
 

De afleveringsbonnen worden gemerkt met: 

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

 

KOMO®  

 

• Productielocatie of identificatie breker 

• Leverdatum 

• De naam van de leverancier 

• De naam van de producent 

• Het type recyclinggranulaat 

• De gradering 

• De grootte van de geleverde partij 

• De naam van de afnemer 

• Het toepassingsgebied 
 
3. PRODUCTKENMERKEN 

 
In tabel 1 van de BRL 2506-1 is een opsomming gegeven van types recyclinggranulaat en de daaraan gerelateerde toepassingen. 
In paragraaf 1.6 zijn producten naar toepassingen nader gespecificeerd, met waar mogelijk een specifieke verwijzing naar relevante 
bepalingen in de Standaard RAW. Hoofdstuk 4 (tabel 3 en paragraaf 4.2) gaat vervolgens in op de producteisen en testmethoden, 
die vervolgens per producttype en gradering in bijlage B zijn uitgewerkt. De productkenmerken voldoen aan de waarden 
opgenomen in bijlage B. 
 

4. 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). 

• In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële 
kenmerken. 

• De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende 
verplichte Prestatieverklaring. 

• Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met de certificaathouder en indien 
nodig met SKG-IKOB. 

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