DUURZAME OPLOSSING
VOOR DE BOUW- EN
INDUSTRIE
Jaarlijks krijgt 700.000 ton AEC-bodemas bij Heros Sluiskil BV onder de merknaam granova® een tweede leven volgens
de laatste stand der techniek.
Deze granova® producten zijn een uitstekende circulaire vervanging voor primaire bouw- en grondstoffen zoals zand
en grind. Granova® wordt toegepast in onder andere asfalt, beton en als funderingsmengel voor de wegenbouw.
Met name voor deze laatste toepassing is granova® IMMOMIX ontwikkeld. Een van de nuttige toepassingen conform
de Green Deal.

De ruwe AEC-bodemas wordt bij Heros opgewerkt. IJzer (ferro)
en andere (non-ferro) metalen zoals aluminium, koper en zink etc
worden teruggewonnen. Ook wordt het restant brandbaar materiaal
en andere stoorstoffen verwijderd. Aan het einde van het proces
is de ruwe AEC-bodemas verwerkt tot gecertificeerde IMMOMIX,
een zwart, zandachtig materiaal.

IMMOMIX is een circulaire grondstof speciaal ontwikkeld
voor de toepassing als hoofdbestanddeel in immobilisaat.
De bouwbranche vraagt steeds meer om bouwstoffen
die zijn vervaardigd uit secundaire grondstoffen, met als
drijfveren de economie (kosten) en het milieubeleid.
Bij toepassing van IMMOMIX kan bij grootschalige projecten bespaard
worden op de winning en inzet van primaire grondstoffen. Dit levert
milieuwinst op. Wanneer reststoffen niet langer gestort hoeven te
worden, valt er nog meer winst te behalen: geen milieurisico, geen
ruimtebeslag, geen kosten voor storten en beheer.

ALGEMEEN:

Technische gegevens

De voordelen van IMMOMIX:
• minder inzet van primaire grondstoffen;
• minder storten (ruimtegebrek, maatschappelijke weerstand);
• duurzame oplossingen voor de bouw en industrie (het sluiten
van de grondstoffenketen, cradle-to-cradle);
• Financieel aantrekkelijk.

Volumieke massa:

Los gestort ca. 1550 kg/m3, verdicht ca. 1850 kg/m3

Korrelmaat

0-14 mm

Korrelverdeling doorval

Zeef C 22,4 - 0/10% cumulatief
Zeef C 4 - 30/70% cumulatief
63µm - 90/100% cumulatief

SPECIFIEK
IMMOMIX is een secundaire grondstof, specifiek ontwikkeld voor
gebruik ten behoeve van immobilisaat. IMMOMIX is merknaam
van Heros. De kwaliteit is vastgelegd in een actuele prestatieverklaring welke op onze site te downloden is en wordt continue
gemonitord.

NADERE INFORMATIE:

Gloeiverlies

Gemiddeld 3%

IJzerhoudende componenten

Ca 5%

Metallisch alluminium

< 1%

Korrelvorm

Overwegend hoekig

Verbrijzelingsfactor

0,62-0,76

Vochtgehalte

10-15%

CE-productblad, KOMO productcertificaat en MSDS via onze
website te downloaden.

IMMOMIX is een product van:

Voor meer informatie over IMMOMIX kunt u contact opnemen met Heros Sluiskil BV
Tel: 0115 - 471258 of kijk op onze website: www.granova.nl
Martijn Hoekman | m.hoekman@heros.nl | 06-52730988

