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Conformiteftscertrticaat van de

Productiecontrole in de fabriek (FPC)
AVCP 2+

De aangemelde certificatie-instantie No.0620, Kiwa heeft vastgesteld dat

Zandhandel Faasse B.V.
voldoet aan alle bepalingen inzake de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid (AVCP) volgens systeem 2 + en de prestaties
beschreven in Annex ZA van de betreffende productnormen zoals
vermeld op pagina 2 van dit conformiteitscertificaat.
Product:
• Zoals vermeld op pagina 2 van dit conformiteitscertificaat van de
productiecontrole in de fabriek
Taken Bedrijf
Aanvangstype beproevi ng
Fabrieksproductiebeheersingssysteem
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Bouke Meekma
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Dit certificaat beslaat uit 2 bladzijden.
Publicatie van het certificaat is toegestaan
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Taken Kiwa
Initiële controle FPC
Certificatie FPC
Opvolgingsbezoeken FPC

Aangemelde certificatie-Instantie No.0620, Kiwa

conformiteitscertificaat van de
prod ctiec ntrol in de abriek
0620-CPR..43807/02
In overeenstemming met verordening EU Nr. 30512011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (the Constructïon
Produets Regulation

or CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

kwartszand
op de markt gebracht door

Zand handel Faasse B.V.
Albert Joachimikade 35
4463 AA GOES
en vervaardigd op de productieloca!ie

esterschelde
N ordzee
Dit certificaat verklaart dat alie voorschriften betreHende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) beschreven
in Annex

ZA van de normen:

EN 12620:2002+A1:2008 Toeslagmateriaal voor beton;
EN 13043:2002/AG:2004 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor
wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden;
EN 13139:2002/G1 :2006 Toeslagmaterialen voor mortel;
EN 13242:2002+A1 :2007 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden
materialen voor civieltechnische- en wegenbouw.
op niveau 2 + worden toegepast en dat

de productiecontrole in de fabriek voldoet
aan alle vereisten zoals hierboven aangegeven
Dit certificaat is voor het eerst

u~gegeven

op 2008/05/15 en blijft geldig zolang de testmethoden en de eisen voor de productiecontrole in

de fabriek zoals opgenomen in de geharmoniseerde Europese norm die wordt gebruikt ter beoordeling van de verldaarde eigenschappen
niet veranderen en het product en de productieomstandigheden in de fabriek niet significant worden gewijzigd.

Bouke Meekma
Kiwa

Rijswijk, 1 september 2013

2

