EEN DUURZAAM
ALTERNATIEF
Jaarlijks krijgen 700.000 ton AEC-bodemas bij Heros Sluiskil B.V. een tweede leven volgens de laatste stand der techniek.
De minerale fractie wordt, deels na wassen, ingezet als duurzame zand- en grindvervangers onder het merk granova®.
De granova® producten zijn een doorontwikkeling van de NL BsB®-gecertiﬁceerde bouwstof AEC-bodemas.
Als uitstekende vervanging voor primaire bouw- en grondstoffen zoals zand en grind, wordt granova® toegepast in
asfalt, beton of als funderingsmengsel voor de wegenbouw.
Dit productblad beschrijft de granova® GRANUMIX voor toepassing in bijvoorbeeld vormgegeven betonproducten.

GRANUMIX is een doorontwikkeling van de KOMOgecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. Deze
secundaire grondstof is uitermate geschikt om zand
en grind te vervangen in beton en betonwaren.
GRANUMIX is leverbaar in verschillende fracties, met
als basis 0-12 mm en 2-12 mm. Andere afgeleide
fracties kunnen op aanvraag geproduceerd worden.

TOEPASSING

KWALITEIT

GRANUMIX kan tot 50% aan primaire grondstoffen
vervangen bij de productie van niet-constructief
beton zoals: tegels, stenen, banden, vloerplaten
en buizen. Voor de toepassingsmogelijkheden in
gewapend(e) beton(constructies) kunt u contact
opnemen met een van onze adviseurs. GRANUMIX
is tevens geschikt als toeslagstof in asfalt.

GRANUMIX wordt geproduceerd uit de KOMOgecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. In een
speciaal hiervoor ontwikkelde installatie worden
de korrels opgeschoond en op de juiste maat
afgezeefd. Het gehele proces wordt hierbij constant
gemonitord door interne en externe laboratoria.
GRANUMIX wordt geleverd voor de toepassing in
betonwaren, voorzien van een productcertificaat
volgens de BRL 2507. Dagelijkse controle en waarborging van de kwaliteit, verzekeren u als producent
van een goede bouwstof tegen gunstige condities.

VOORDELEN VAN GRANOVA®:
• Besparing van primaire grondstoffen
• Reductie van de CO2 uitstoot
• Past in criteria van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
• Besparing op uw grondstofkosten
• Gunstige LCA waarde; MKI = € 0,07/ton
• In ruime mate beschikbaar
• Constante kwaliteit

Basiskenmerken
Euralcode

19.01.12

Formele naam

AEC-granulaat

Beoordelingsrichtlijn

BRL 2507

CE-normering

NEN-EN 12620 (CE2+)

Soortelijk gewicht

2000 - 2100 kg/m3

Vochtopname

8 - 10 %

LCA waarde (volgens Milieu Kosten Indicator)

€ 0,07/ton

ALGEMEEN
GRANUMIX is een secundaire grondstof. Hoewel hergebruik van
overheidswege wordt gestimuleerd, kan uw milieuvergunning
bepalingen hiervoor hebben opgenomen.

TOEPASSING VAN GRANUMIX IN COMBINATIE MET
ANDERE SECUNDAIRE MATERIALEN
Voor combinaties van GRANUMIX met andere secundaire materialen
zoals beton en/of menggranulaat) dient attesteringsonderzoek plaats
te vinden om de geschiktheid van deze combinatie aan te tonen.

NADERE INFORMATIE
CE-productblad, KOMO productcertificaat, MSDS en onderzoeksgegevens zijn op verzoek beschikbaar.

granova® is een merk van:

Voor meer informatie over Granova® kunt u contact opnemen met Heros sluiskil BV
Tel: 0115 - 471258 of kijk op onze website: www.granova.nl
Edwin Heijnsdijk | e.heijnsdijk@heros.nl | 06-53730087

