INNOVATIE IN
FUNDEREN
EN OPHOGEN
Jaarlijks krijgen 700.000 ton AEC-bodemasbij 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. Granova® is leverbaar in verschillende varianten.
Dit productblad beschrijft de granova® COMBIMIX voor toepassing in de wegenbouw.

CIVIELTECHNISCHE KWALITEIT

PRODUCTIEPROCES

MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT

COMBIMIX is CE-gemarkeerd, volgens NEN-EN
13242. Om de kwaliteit van het product te borgen
vindt de productie plaats onder het strenge regime
van bedrijfscontroles van Heros Sluiskil B.V. De basiseigenschappen zoals op de achterzijde omschreven,
worden aanvullend op de eisen vanuit het Besluit
Bodemkwaliteit bewaakt.

Het productieproces van granova® producten
bestaat uit meerdere bewerkingen. Primair wordt
de ruwe bodemas vrijgemaakt van onverbrande
resten. Na zeving en demetalisering worden de grove korrels gebroken tot een korrelfractie van 0/16
mm. Tot slot worden de korrelfracties gewassen en
samengevoegd tot een geschikt granulaatmengsel
voor bijvoorbeeld de wegenbouw.

De milieu-hygiënische kwaliteit van COMBIMIX
voldoet aan de waarden voor
niet-vormgegeven bouwstof conform het Besluit
Bodemkwaliteit. Hierdoor is COMBIMIX algemeen
geschikt voor toepassingen in de Nederlandse
bodem.

KORRELVERDELING (RICHTWAARDEN)

KORRELSTERKTE
De korrelsterkte van COMBIMIX uitgedrukt in de LA-waarde is < 0,40.
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Het gehalte platte stukken, uitgedrukt in de vlakheidsindex, bedraagt <20%.
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WATEROPNAME KORRELFRACTIE 4/31,5 MM
De wateropname van deze korrelfractie bedraagt maximaal 6% (m/m).
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Het draagvermogen van COMBIMIX 0/16 mm, uitgedrukt in de 0-daagse CBR-waarde,
bedraagt tenminste 60%. De 28-daagse CBR-waarde bedraagt tenminste 80%.
De 91-daagse CBR-waarde bedraagt tenminste 100%. De dynamische stijfheid Edyn van
COMBIMIX bedraagt 6 weken na inbouw met een verdichtingsgraad van tenminste 98%
t.o.v. de verzwaarde proctorproef tenminste 400 MPa.
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GOEDKEURING RIJKSWATERSTAAT
SAMENSTELLING
De globale samenstelling van COMBIMIX is:
Conglomeraat

60% - 70%

Keramiek

Het product granova® COMBIMIX is opgenomen in de toepassingsverklaring ‘Eisen
Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ van Rijkswaterstaat. Daarmee is dit
granulaat geschikt voor onderbouw en berm voor projecten van Rijkswaterstaat.
Heros is hiermee het eerste bedrijf in Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal, een
bouwstof uit AEC-bodemas produceert die deze goedkeuring van Rijkswaterstaat draagt.

5% - 10%

Glas

15% - 20%

Steen

7% - 13%

Metalen

0% < 1%

Organische materialen

0% < 1%

Gloeiverlies

0% < 3%

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
Martijn Hoekman | m.hoekman@heros.nl | 06-52730988

