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Dit productspecificatieblad geeft een overzicht van de producten geleverd conform de door het
bedrijf opgestelde en hieronder vermelde specificaties.
De in deze productspecificatie genoemde aspecten vormen onderdeel van de controles, zowel
door de producent als door de certificatie-instelling in het kader van de certificatie van de
producten.

Productnaam:

Zand in aanvulling of ophoging

Productcode:

Havert.vul

Produkteisen

Eisen volgens Standaard RAW Bepalingen 2015;
22.06.01 Zand in aanvulling of ophoging

1

Versie
7

Zand dat in aanvuling of ophoging wordt verwerkt op een drepte van
meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet
mineraal materiaal zijn waarvan de fractie fijner dan 2 pm (proef '1) ten hoogste
8% en het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 pm (proef 2) ten hoogste
50% bedraagt.

rev. dat:
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Afqeqeven door:
B.C. Eerhart, directeur
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Sanders en Geraedts B.V.
Kerkstraat 7
6104 AA Koningsbosch

Groeve Havert
Am Burgweg
Havert

PROD UCTS PECI F I CATI EB LAD
Dit productspecificatieblad geeft een overzicht van de producten geleverd conform de door het
bedrijf opgestelde en hieronder vermelde specificaties.
De in deze productspecificatie genoemde aspecten vormen onderdeelvan de controles, zowel
door de producent als door de certificatie-instelling in het kader van de certificatie van de
producten.

Productnaam:

Zand in zandbed

Productcode:

Havert.cunet

Produkteisen:

Eisen volgens Standaard RAW Bepalingen 2015;
22.06.03 Zand in zandbed

1

2

lndien het in lid 01 bedoelde gehalte 10 tot 15% bedraagt,
mag bovendien het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 20 pm
(proef 12.0) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 3% bedragen

3

Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28)
ten hoogste 3% bedragen.

Versie:
7

Zand dal in zandbed wordt venruerkt op een diepte van minder dan 1 ,0 m
beneden het oppervlak van het wegdek moet mineraal materiaal zijn
waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63pm (proef 2)
van de fractie door zeef 2mm (proef 1 1 .0) ten hoogste l5% bedraagt.

rev. dat:
2016-01

Afqeqeven door:
B.C. Eerhart, directeur
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