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Fosforslakmengsel voor toepassing in verhardingslagen

<<naam certificaathouder>>
VERKLARING VAN <<NAAM CI>>
Dit productcertificaat is op basis van BRL 9304 “Fosforslakmengsel voor toepassing in de
wegenbouw” d.d. 25-10-2016 afgegeven conform het <<Naam CI-Reglement voor
Productcertificatie>>.
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij fosforslakmengsel worden
periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart «naam CI» dat:
het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde
fosforslakmengsel bij aflevering voldoet aan:
– de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie,
– de in de BRL vastgelegde producteisen
®
mits het fosforslakmengsel voorzien is van het KOMO -merk op een wijze als aangegeven in dit
productcertificaat.

<<Handtekening>>
<<Naam ondertekenaar>>

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

NAW gegevens CI

Certificaathouder
NAW gegevens

Productielocatie
NAW gegevens
Product(naam)
……

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

KOMO® productcertificaat

<<cert.nummer>>

Fosforslakmengsel voor toepassing in verhardingslagen
1.

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Dit productcertificaat heeft betrekking op het door <<naam producent>> geproduceerde fosforslakmengsel voor
toepassing in de wegenbouw in verhardingslagen van steenmengsel (wegfunderingslagen) en de bijbehorende
productkenmerken.

2.

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

De afleverdocumenten bevatten daarnaast in ieder geval het volgende:
 de naam van de certificaathouder
 de productielocatie
 de productnaam, product en sortering
 de mengselsamenstelling
 de productiedatum en/of codering (facultatief)
 de toepassing: verhardingslagen – niet geschikt voor halfverhardingen

3.

PRODUCTKENMERKEN
Het gecertificeerd product betreft:
Product en sortering (en evt. productnaam): ……..
Mengselsamenstelling: …………..
Het product voldoet aan de in de BRL 9304 vastgelegde productkenmerken.

4.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Fosforslakmengsel is niet geschikt voor toepassing in halfverhardingen. De verhardingslaag van fosforslakmengsel
dient te worden afgewerkt met bijvoorbeeld een asfalt-, beton- of klinkerverharding.

5.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Fosforslakmengsel dient overeenkomstig de voorschriften van de producent te worden verwerkt en toegepast in
overeenstemming met de markering op de afleveringsbonnen.

6.

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).
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 dit productcertificaat opgenomen
bepalingen.
Neem de in dit productcertificaat opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website «website CI»

i

I.p.v. het KOMO-logo mag de QR-code gebruikt worden die verwijst naar de gegevens van het betreffende productcertificaat op de website van KOMO.
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