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«Plaats postbus»
Tel. «nummer»
Fax «nummer»«naam bedrijf»
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Fabriek te
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«Naam fabriek»
«Straat fabriek»
«Plaats fabriek»

«Naam importeur»
«Straat importeur»
«Plaats importeur»

Verklaring van «naam CI»
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 9328 d.d. 03-10-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 3112-2014, afgegeven conform het «naam certificatie reglement».
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij ELO-staalslak worden periodiek gecontroleerd. Op basis
daarvan verklaart «naam CI» dat:
•

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde ELO-staalslak bij aflevering
voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde producteisen, mits de ELO-staalslak voorzien zijn van het
KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. De essentiele kenmerken, zoals
vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Voor «naam CI»
«handtekening»
«naam ondertekenaar»

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit «?» pagina’s
Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is, raadpleeg hiertoe de
website van «naam CI»: «website CI

Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle
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1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1

ONDERWERP
Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van [keuze uit a t/m e]
a) ELO-staalslak voor toepassing als stabilisator in steenmengsels als bedoeld in paragraaf 28.11 tot en met
28.17 van de Standaard RAW bepalingen
b) ELO-staalslak voor toepassing in straatlagen als bedoeld in paragraaf 31.41 tot en met 31.47 van de
Standaard RAW Bepalingen
c) ELO-staalslak voor toepassing in grondwerken (ophogingen en aanvullingen) als bedoeld in paragraaf 22.01
tot en met 22.07 van de Standaard RAW Bepalingen
d) ELO-staalslak voor toepassing in steenbestortingen, ballastlagen, vullagen en filterlagen in kust- en
oeverwerken (waterbouwsteen) als bedoeld in paragraaf 52.31 tot en met 52.37 van de Standaard RAW
Bepalingen
e) ELO-staalslak voor toepassing als grof toeslagmateriaal in betonelementen.

1.2

MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE AFLEVERDOCUMENTEN
De afleveringsbonnen worden gemerkt met:
• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk
is als volgt:

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam
• Productiecode of productiedatum
De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:
• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
• De naam van de producent/leverancier
• De productielocatie
• De productnaam
• Productiecode of productiedatum

2.

TERMEN EN DEFINITIES
Niet van toepassing.

3.

PRODUCTKENMERKEN EN EISEN
Het product voldoet aan de in de BRL 9328 vastgelegde producteisen.
Of optioneel:
In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van deze
KOMO-kwaliteitsverklaring. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Kenmerk

Eis BRL

…………..

≤ …….

…………..

≥ …..

…………..

…… - ……

…………..

Klasse ≥ …..

Waarde

…………..

]

4.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Bij het toepassen van ELO-staalslak in ophogingen en aanvullingen kan een tijdelijke verhoging van de pH van het gronden oppervlaktewater optreden als gevolg van het uitspoelen van vrije kalk. Zonder adequate voorzieningen wordt
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toepassing van ELO-staalslak in ophogingen en aanvullingen daarom afgeraden. Het wordt aanbevolen om in overleg met
het bevoegd gezag na te gaan onder welke voorwaarden toepassing van ELO-staalslak in ophogingen en aanvullingen
mogelijk is. Bij het gebruik van ELO-staalslak in ophogingen en aanvullingen dient men met het volgende rekening te
houden:
•
alleen toepassen op landbodem,
•
niet toepassen in direct contact met grondwater,
•
voldoende afstand tot (stagnant) oppervlaktewater,
•
geen afstroming of uittreding van drainagewater op het oppervlaktewater,
•
geen lozing van onbehandeld drainagewater op het riool of oppervlaktewater (de pH kan bijvoorbeeld worden
verlaagd door inblazen van koolzuur).
Sorteringen fijner dan 31,5/63 mm mogen niet in oppervlaktewater worden toegepast. Geadviseerd wordt sorteringen
grover dan 31,5/63 mm bij voorkeur niet in stagnant (stilstaand) oppervlaktewater of oppervlaktewater met een
drinkwaterfunctie toe te passen.
Opmerking:
Doordat ELO-staalslak in het algemeen een geringe hoeveelheid vrije kalk bevat, kan de pH in de nabijheid van de toepassing door
uitspoeling van vrije kalk toenemen. Na verloop van tijd zal het effect verdwijnen door uitputting en carbonatatie. Of een pH-verhoging
optreedt en de duur van een eventuele pH-verhoging hangen af van de lokale situatie, wijze van toepassen en bufferende capaciteit
van bodem, grond- en oppervlaktewater.

5.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Niet van toepassing

6.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Niet van toepassing

7.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
• Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
─ Geleverd is wat is overeengekomen
─ Het merk en de wijze van merken juist is
─ De producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
• In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de
essentiële kenmerken
• De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of
de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring
• Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
─ «naam certificaathouder»
En zo nodig met
─ «naam CI»
• Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in deze kwaliteitsverklaring opgenomen
bepalingen.
• Neem de in deze KOMO kwaliteitsverklaring opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften
in acht.
• Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website «website CI»

8.

DOCUMENTENLIJST
De van toepassing zijnde versie van in deze KOMO kwaliteitsverklaring genoemde documenten is opgenomen in
BRL 9328.
BRL 9328
ELO-staalslak d.d. 03-10-2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31-12-2014
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