DUURZAME OPLOSSING
VOOR DE BOUW

Jaarlijks krijgt 700.000 ton tot bouwgrondstoffen opgewaardeerdeAEC-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 funderingsmengsel voor de wegenbouw.
Granova® CERAMIX is ontwikkeld als kleivervangende grondstof voor keramische bouwproducten
zoals bakstenen.

Ruwe AEC-bodemas wordt bij Heros
opgewerkt tot waardevolle secundaire
grondstoffen.. IJzer (ferro) en andere
(non-ferro) metalen zoals aluminium, koper
en zink etc. worden teruggewonnen.
Daarnaast worden stoorstoffen verwijderd.
Vervolgens vind er een nabewerking plaats,
afhankelijk van de beoogde toepassing.
CERAMIX is een secundaire grondstof
speciaal ontwikkeld voor de toepassing als
kleivervanger in baksteen.

De bouwbranche vraagt steeds meer om
bouwstoffen met een circulair karakter, met als
drijfveren de economie (kosten) en het milieubeleid.
Bij de toepassing van granova® CERAMIX kan bij de
productie van bijvoorbeeld baksteen worden bespaard
op de winning en inzet van primaire grondstoffen zoals
klei. 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
Voordelen van CERAMIX
Minder inzet van primaire grondstoffen;
Minder storten
(ruimtegebrek, maatschappelijk weerstand)
Duurzame oplossingen voor de bouw en industrie
(het sluiten van de grondstoffenketen)
Financieel aantrekkelijk.
Specifiek
CERAMIX is een secundaire grondstof, specifiek
ontwikkeld als kleivervanger in bakstenen.
CERAMIX is merknaam van Heros. De kwaliteit wordt
continu gemonitord en is vastgelegd in een actuele
prestatieverklaring welke op onze site te downloaden is.
Nadere informatie:
CE-productblad en MSDS via onze site te downloaden.

Technische gegevens

Eenheid

Resultaat

> 240 µm

% (v/v)

0-3

< 240 µm

% (v/v)

97-100

< 60µm

% (v/v)

50-55

< 52 µm

% (v/v)

47-52

< 10µm

% (v/v)

12-17

Deeltjes dichtheid*

kg/m3

ca. 2.300

Blaine**

cm2/g

ca. 12.500

Calcium als CaO

% (m/m)

ca. 30

Silicum als SiO2

% (m/m)

ca. 25

Aluminium als Al2O3

% (m/m)

ca. 15

IJzer als Fe2O3

% (m/m)

ca. 8

Zwavel als SO3

% (m/m)

ca.6

Gehalte totaal organisch
koolstof (TOC)

% (m/m)

ca. 11

Korrelverdeling
(cumulatieve zeefdoorval)

Chemische samenstelling
(macro-elementen)

CERAMIX is een product van:

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

