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VOORWOORD
Onze maatschappij is volop in ontwikkeling. Grondstoffen worden
schaarser en de klimaatopwarming vraagt een meer ecologische
aanpak. De lineaire economie wordt geleidelijk aan vervangen door
de circulaire economie. Hergebruik en recyclage winnen steeds meer
terrein.
In onze steden vinden we een overvloed aan potentiële grondstoffen
die in aanmerking komen voor urban mining. Eén van deze grondstoffen is het puin dat vrijkomt bij sloopwerken. FPRG, de Federatie
van Producenten van Recycling Granulaten, is als overkoepelende
beroepsorganisatie de aanspreekbuis en voortrekker met betrekking
tot het optimaal verwerken van puin en het realiseren van kwalitatief
hoogstaande gecertificeerde eindproducten.
In deze brochure gaan we dieper in op de toepassingsmogelijkheden
van één van de eindproducten van deze stromen, namelijk de
menggranulaten.

www.fprg.be
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Menggranulaten:

zo veel kwaliteitsvolle toepassingen!
In Vlaanderen wordt het puin dat vrijkomt bij sloopwerken al meer dan
25 jaar gerecycleerd tot kwaliteitsvolle, gecertificeerde granulaten.
We onderscheiden:
betongranulaat
menggranulaat
metselwerkgranulaat
asfaltgranulaat
zeefzand

•
•
•
•
•

De hoeveelheid gecertificeerde granulaten is toegenomen van
2 miljoen ton in 1992 tot 15 miljoen ton in 2018.

2018
1992

2 MILJOEN TON
GECERTIFICEERDE
GRANULATEN

15 MILJOEN TON
GECERTIFICEERDE
GRANULATEN

Menggranulaat vertegenwoordigt ongeveer 40% van het totaal,
of zo’n 6 miljoen ton per jaar.
6 MILJOEN TON

MENGGRANULAAT
PER JAAR

De kwaliteit van dit granulaat wordt vaak onderschat.
Om bepaalde vooroordelen uit de wereld te helpen en de
kwaliteit van menggranulaat in de verf te zetten, stelde
FPRG vzw deze brochure op.
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Hoe wordt menggranulaat geproduceerd?
Bij sloopwerken komen verschillende stromen inert puin vrij: beton,
metselwerk en een mengeling van beide.
Vooral bij de sloop van gebouwen is de gemengde stroom belangrijk.
Er moet vermeden worden dat gevaarlijke stoffen, zoals asbest,
in het puin terecht komen. Vandaar dat selectieve sloop de regel
moet zijn. De eigenlijke sloop van een gebouw mag maar aangevat
worden nadat alle gevaarlijke afvalstoffen eerst verwijderd werden.

Een selectieve én
gewaarborgde sloop geeft
de grootste garantie op
contaminatievrij aangeleverd
puin bij de breekinstallaties.
Ook andere afvalstoffen die vrij komen en een negatieve invloed
kunnen hebben op de uiteindelijke kwaliteit van de gerecycleerde
granulaten (hout, plastic, cellenbeton, …) moeten afzonderlijk
gehouden worden. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omwille van
plaatsgebrek voor verschillende afvalcontainers, dan moet het puin
afgevoerd worden naar een sorteerinstallatie.
Selectieve sloop kan gewaarborgd worden door een erkende
sloopbeheerorganisatie, zoals Tracimat.
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Vaste breekinstallatie met windshifting

Magneetband in werking tijdens het breekproces
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Bij aanvoer van het puin bij de breker, zal bij acceptatie nagegaan
worden of het puin vrij is van asbest. Ook wordt geëvalueerd
of andere storende stoffen verwijderd kunnen worden door de
installatie.
Een breekinstallatie (vast of mobiel) kan bestaan uit volgende
componenten of een combinatie ervan:
- een zeef voor het verwijderen van de fijne fractie uit het puin
voor het breekproces
- één of meerdere brekers (kakenbreker, percussiebreker,
cone breker)
- leesband voor hand-picking
- magneten voor verwijdering van het ijzer
- transportbanden
- zeefinstallaties
- installaties voor de verwijdering van lichte materialen
(windshifter, wasinstallatie, …)
Voor de exploitatie van een breekinstallatie op een vaste site is een
omgevingsvergunning vereist. De Vlarem-klasse wordt bepaald door
de opslagcapaciteit.
Voor mobiel breken is in bepaalde gevallen een Vlarem-melding
voldoende.
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Eigenschappen van
gerecycleerde menggranulaten
De geproduceerde granulaten moeten aan verschillende
kwaliteitseisen beantwoorden. Aan deze eisen moet voldaan
zijn opdat de granulaten niet langer als afvalstoffen worden
aanzien maar wel als materialen.

Bouwtechnisch

Er zijn drie belangrijke niveaus van kwaliteitseisen waaraan moet
voldaan worden, al naargelang de toepassing.

Europese/Belgische normen en voorschriften:
- NBN EN 13.242 + A1: granulaten voor ongebonden en
hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische
werken en wegenbouw
- NBN EN 13.285: granulaten voor ongebonden mengsels
- NBN EN 12.620: granulaten voor gebruik in beton
- NBN B 15.001: Belgische betonnorm
- NBN EN 206-1: Europese betonnorm
- PTV 406: technische voorschriften voor gerecycleerde
granulaten
- …

Vlaams:
- standaardbestek 250 versie 4.1: voor de wegenbouw
- standaardbestek 260 versie 4.0: voor kunstwerken en
waterbouw

Project:
- bijzonder bestek
- contractuele eisen
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Milieuhygiënisch

De milieuhygiënische kwaliteit van gerecycleerde granulaten is een
gewestelijke bevoegdheid en wordt vastgelegd in het VLAREMA en het
daaraan verbonden Eenheidsreglement.
Samenstelling menggranulaat volgens NBN EN 933-11 en VLAREMA
BENAMING

EIS

CODERING

Rc niet vereist RcNR
Rcug
Rb
Ra

Rg
X
FL
C asbest

≥ 50
≤ 50
≤5
≤2
≤ 1.0
≤5
≤100 mg/kg

Rcug 50
Rb 50Ra5Rg2X1-

FL5-

Beton(-producten) (Rc)
Hydraulisch gebonden en ongebonden granulaten (Ru) waaronder natuursteen (Rn)
Baksteen, keramische producten, kalkzandsteen, argexbeton, ... (Rb)
Koolwaterstofmengsels (Ra)
Vlottende verontreinigingen (FL)
Niet-vlottende verontreinigingen (X)
Gehalte glas (Rg)
Screening asbest (C asbest)

Samenstelling menggranulaat voor gebruik in stortbeton (type B +)
volgens NBN B 15.001 en NBN EN 206-1
BENAMING
Rc
Rcu
Rb
Ra

Rg
X
FL
C asbest

EIS

≥ 50
≥ 70
≤ 30
≤5
≤2
≤ 1.0
≤2
≤100 mg/kg

CODERING
Rc50
Rcu 70
Rb 30Ra5Rg2X1FL2-
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Kwaliteitsborging
CE-MARKERING
Het aanbrengen van een CE-markering op bouwproducten is
verplicht volgens de bouwproductenverordening, voor producten
die onder geharmoniseerde normen vallen. Dit geldt bijgevolg voor
de meeste recyclinggranulaten. De CE-markering dekt af dat de
producent de kwaliteit van zijn product vaststelt en verklaart
door middel van een prestatieverklaring (DoP).

Certificatie BENOR/COPRO/QUAREA
De bouwtechnische en milieuhygiënische kwaliteit van de
menggranulaten moet gecertificeerd worden, ofwel onder
het BENOR-/COPRO-merk (certificatie instelling COPRO vzw)
of onder het QUAREA-merk (certificatie instelling Certipro).

Bepalen korrelverdeling
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De doorlopende controles tijdens
de productie en door de certificatieinstellingen COPRO of CERTIPRO
vormen de garantie voor
bouwtechnisch en milieuhygiënisch
conforme granulaten, te gebruiken
voor de in het certificaat vermelde
toepassing.
Bouwtechnisch wordt het granulaat gecontroleerd op:
• Korrelverdeling (zeefanalyse)
• Samenstelling (identificatieproef)
• Methyleenblauwproef (kwaliteit gehalte fijne deeltjes)
• Los Angeles proef (weerstand tegen verbrijzeling)
• % gebroken en ronde stenen
• Organische stoffen (humusgehalte)
• Kalkachtige stoffen (schelpen)
• Dichtheid
• Vlakheidsindex (bepalen hoeveelheid vlakke of platte stenen)
Milieuhygiënisch wordt het granulaat gecontroleerd op:
• Asbest en asbestverdachte materialen
• Zware metalen
• Minerale oliën (niet voor asfalt granulaten)
• PAK of teertest (enkel bij asfaltgranulaten)
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Toepassingen
De belangrijkste toepassing van recyclinggranulaat vinden we in
de opbouw van infrastructuurwerken of het bouwrijp maken van
industrieterreinen. Naar aanleiding van het stortverbod voor inert
bouw- en sloopafval werd er in de jaren negentig een omschakeling
gemaakt naar de grootschalige toepassing van recyclinggranulaten,
vooral voor infrastructuurwerken. Uit de ervaring die daarna is
opgedaan, bleek dat een zeer betrouwbare en sterke funderingslaag
kan worden gebouwd met zowel betongranulaat als met
menggranulaat.
De klassieke opbouw van een weg in Vlaanderen bestaat uit:
- ophoging/aanvulling, indien nodig
- onderfundering
- fundering
- verharding (asfalt of beton, klinkers, …)
Voor de aanvulling/ophoging worden meestal grond- en zandachtige
materialen gebruikt, waaronder puinbrekerzeefzand.
De onderfundering kan bestaan uit:
- zand en een afwerkingslaag, bestaande uit granulaten
(onderfundering type I)
- uitsluitend granulaten (onderfundering type II)
- een mengeling van grond met een bindmiddel
(onderfundering type III)
De fundering kan bestaan uit:
- granulaten met een niet continue korrelverdeling
- granulaten met een continue korrelverdeling zonder
toevoegsel
- granulaten met als toevoegsel cement of calciumchloride
- …
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Toepassingsmogelijkheden voor
menggranulaten volgens SB 250
versie 4.1
Menggranulaat als onderfundering
Menggranulaat (beton- en metselwerkpuin) 0/56 - SB250 Hfst. 5-3.2
Onderfundering type I - bovenlaag.
Menggranulaat (beton- en metselwerkpuin) 0/56 - SB250 Hfst. 5-3.3
Onderfundering type II.
De korrelverdeling van het mengsel zand en steenslag komt
overeen met het type 0/56 UF 7 OC85 GB van NBN-EN 13285, met
een bijkomende eis op de zeef van 0,5 mm en is opgenomen in
onderstaande tabel:
Zeven
(maaswijdte in mm)

Doorval in % op de zeven van het
mengsel van zand en steenslag

80

100

56

85 tot 99

31,5

55 tot 85

16

35 tot 68

8

22 tot 60

4

16 tot 47

2

9 tot 40

1

5 tot 35

0,5

0 tot 20

0,063

0 tot 7

Andere bouwtechnische eisen:
- Samenstelling volgens NBN EN 13242 aan: RcNR, Rcug50,
Rb50- , Ra5- , Rg2- , X1- en FL5-.
- De doorval door de zeef van 0,063 mm beantwoordt aan de
categorie f4 van de NBN EN 13242.
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Menggranulaat als fundering
Samenstelling volgens NBN EN 13242 aan: RcNR, Rcug50, Rb50-,
Ra5- , Rg2- , X1- en FL5- .
Menggranulaat 0/40 - SB250 Hfst. 5-4.4 Steenslagfundering met
continue korrelverdeling type I (grondstof voor stabilisatie met
cement of calciumchloride).
Menggranulaat 0/20 - SB250 Hfst. 5-4.4 Steenslagfundering met
continue korrelverdeling type II (grondstof voor stabilisatie met
cement of calciumchloride).
De korrelverdelingsgrenzen van de mengsels van zand en steenslag
zijn overeenkomstig de types I en II volgens onderstaande tabel.
Deze types komen respectievelijk overeen met de types 0/40 UF7
OC90 GA en 0/20 UF7 OC80 GA van NBN EN 13285.
Zeven
(maaswijdte in mm)

Doorval in % op de zeven van het
mengsel van zand en steenslag

KORRELVERDELING
type I (0/40 mm)

type II (0/20 mm)

56

100

40

90 tot 99

20

55 tot 85

10

35 tot 65

4

22 tot 50

2

15 tot 40

1

10 tot 35

0,500

0 tot 20

0,063

0 tot 7

100
80 tot 99
55 tot 85
35 tot 65
22 tot 50
15 tot 40
10 tot 35
0 tot 7

Het betreft een continue korrelverdeling: uit nader onderzoek in Nederland
blijkt dat, indien de korrelverdeling binnen de bandbreedte valt, de invloed
van de gradering op de prestaties van meng- en betongranulaat gering is.
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Menggranulaat met toevoegsel toegepast als steenslagfundering

Andere bouwtechnische eisen:

Menggranulaat voor gebonden toepassingen
- De doorval door de zeef van 0,063 mm beantwoordt aan de categorie f4
van de NBN EN 13242.
- De vlakheidsindex beantwoordt aan de categorie FI35 van de NBN EN
13242. Het percentage gebroken en ronde stenen beantwoordt aan de
categorie C50/10 van de NBN EN 13242
- De weerstand tegen verbrijzeling beantwoordt aan de categorie LA50
van de NBN EN 13242 voor gebonden toepassingen van het type A.

Menggranulaat voor schraal beton
- De doorval door de zeef van 0,063 mm beantwoordt aan de categorie
f2 van de NBN EN 12620 indien D > 8 mm en aan de categorie f4 van de
NBN EN 12620 indien D ≤ 8 mm.
- De weerstand tegen verbrijzeling beantwoordt aan de categorie LA40
van de NBN EN 12620 voor schraal beton.
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Prestaties
van onderfundering
en fundering
Onderfunderingen en funderingen worden aangelegd om de lokale
draagkracht van de ondergrond te verbeteren, vochtproblemen in de
wegconstructie te voorkomen en te besparen op de dikte van de (dure)
toplaag (asfalt of beton).
De (onder)fundering wordt gedimensioneerd op basis van de
ondergrond en verwachte belasting (aslasten: intensiteit en belasting).
De belangrijkste eigenschap van deze laag is het draagvermogen, dat
met name wordt bepaald door de elastische vervormbaarheid of de
weerstand tegen vervormingen.
Volgens het SB 250 wordt het draagvermogen van de verschillende
lagen van de wegopbouw - met uitzondering van de verharding bepaald bij middel van de plaatproef met de plaat van 200 cm², indien
het een uitvoering met niet gebonden materialen betreft.
Voor de bepaling van het draagvermogen van de fundering kan ook
gebruik gemaakt worden van de dynamische plaatproef.
Dit zijn de eisen:
- bovenkant aanvulling of grondslag van de bodem: ≥17 MPa
- bovenkant onderfundering: ≥ 35 MPa
- bovenkant fundering:
onder rijbanen en niet vrijliggende zijstroken:
≥ 110 MPa (plaatproef) of Evd ≥ 85 MPa
		
(dynamische plaatproef)
onder vrijliggende fietspaden en voetpaden:
≥ 80 MPa (plaatproef) of Evd ≥ 60 MPa
		
(dynamische plaatproef)
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Voor een fundering met gebonden materialen geldt een bijkomend
criterium:
Voor hydraulisch gebonden funderingen dient het draagvermogen,
bepaald met de plaatproef, voor de binding groter te zijn dan
110 MPa onder rijbanen en verharde verstroken en 80 MPa voor
vrijliggende fiets- en voetpaden. De proef wordt uitgevoerd binnen
de verwerkingsperiode overeenkomstig de voorstudie van het
mengsel. Eventuele tegenproeven gebeuren binnen de 14 uur na de
uitvoering.
Schraal beton: DRUKSTERKTE
De individuele druksterkte Wi ≥ Wi,min = 9,0 MPa
De gemiddelde druksterkte Wm ≥ Wm,min = 12,0 MPa
Een unieke eigenschap van recyclinggranulaat is dat de sterkte
(stijfheid) door de hydraulische werking van de bestanddelen,
kan toenemen in de tijd.

Optimaal verdichten met gladde wals
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Nederland versus Vlaanderen
In Nederland wordt het draagvermogen afgeleid van de
vervormbaarheid / stijfheid van de fundering. De vervormbaarheid
wordt de e-modulus genoemd, die wordt uitgedrukt in Mega-pascal
(MPa). Uitgebreid onderzoek, zowel in labo als in situ, heeft volgende
waarden van de e-modulus opgeleverd:
Soort granulaat

Stijfheidsmodulus

Betongranulaat

600 – 800

Menggranulaat

400 – 600

Metselwerkgranulaat

150 – 250

Hydraulisch granulaat

600 – 800

Asfaltgranulaatcement

2500 - 5000

Schraal beton

15000 - 30000

Zand

75 - 150

(E-modulus MPa)

Men gaat er van uit dat, indien de samenstelling van het
menggranulaat én de korrelverdeling voldoen aan de desbetreffende
eisen, de hogervermelde stijfheden, mits een correcte verdichting,
in de praktijk gehaald worden en dat er dan ook met deze waarden
rekening mag gehouden worden voor de dimensionering van de
weginfrastructuur. Controles bij uitvoering gebeuren enkel in geval
van betwisting, in tegenstelling met Vlaanderen waar er systematisch
controles worden uitgevoerd op het draagvermogen.
In Nederland heeft men al meer dan 30 jaar ervaring met funderingen
in menggranulaat, zonder noemenswaardige problemen. Dit kan
te maken hebben met de standaard opbouw van de weg met een
onderfundering (zand) gaande tot 50 à 60 cm dikte. Er is dus steeds
een draagkrachtige onderfundering aanwezig. De dikte van de
eigenlijke fundering varieert van 25 tot 30 cm.
Vlaanderen hanteert bij wegenis- en rioleringswerken overwegend
een herstellingsprincipe van de weg in plaats van een vernieuwing,
wat impliceert dat de onderfundering in steenslagvorm vaak ontbreekt
in de opbouw van de wegenis, omdat zij vervangen wordt door de
aldaar aanwezige bodem, die dienst doet als aanvulling/ophoging/
onderfundering. Voor een gestage en geleidelijk opbouw van het
draagvermogen over de totale opbouw is dit toch geen onbelangrijke
schakel in het bekomen van een stabiele wegconstructie.
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Uitvoering van de (onder)fundering
De verdichting heeft een zeer grote invloed op het draagvermogen/
de druksterkte van de fundering.
Bij verdichting is het vochtgehalte van het recyclinggranulaat van
belang. Voor de inbouw dient derhalve het verband tussen de
dichtheid en het vochtgehalte te worden bepaald door middel van
een proctorproef. Bij deze proef wordt bepaald bij welk vochtgehalte
de maximum dichtheid kan worden bepaald. Dit gebeurt in het
laboratorium met de toe te passen materialen. De in het laboratorium
bepaalde maximum dichtheid wordt op 100% gesteld. Bij de aanleg
van de funderingslaag wordt een hogere dichtheid vereist dan in het
laboratorium wordt gerealiseerd.

De proctorproef

Uiteraard dient bij de inbouw van de funderingslaag rekening te
worden gehouden met ontmenging, verpapping, onvoldoende
verdichting en verontreiniging.
De jarenlange ervaring met recyclinggranulaat toont aan dat met
deze eigenschappen en een goede kwaliteit van de aanleg voldoende
zekerheid bestaat dat een hoogwaardige funderingslaag wordt
aangelegd, zonder problemen met draagvermogen, vorst-dooi schade,
verpapping, scheurvorming en ander schadegedrag.

Federatie van Producenten van Recycling Granulaten | FPRG | 19

Richtlijnen voor
een correcte verwerking
De eigenschappen van de menggranulaten, van de mengsels type
A, en van het schraal beton voldoen aan de eisen van het SB 250
bij vertrek bij de breekinstallatie en / of mengcentrale indien ze
gecertificeerd zijn door een onafhankelijk controle organisme (COPRO
of Certipro).
Dit betekent dat bij een correcte verwerking ook de prestatie-eisen van
het SB 250 kunnen gerespecteerd worden.
Er moet voldoende aandacht besteed worden aan de plaatselijke
omstandigheden:
- draagkracht van de onderliggende laag
- weersomstandigheden (uitdroging, verzadiging, ...)
- verdichtingsmogelijkheden (obstakels, …)
- zijn draagvermogens en druksterktes realiseerbaar volgens
opgegeven laagdiktes?
- ...

Specifieke aandachtspunten
voor de verwerking
Onderfundering
- draagkracht van de onderliggende laag
- dikte van de laag
- weersomstandigheden (droogte, regen, …)
- correcte verdichting met een combinatie van voldoende zware
trilwals en bandenwals
- eindverdichting met bandenwals
Fundering
- afgedekt transport
- respecteren verwerkingstijd voor gebonden fundering
- nabehandeling
Het verdichten gebeurt bij voorkeur met één of meerdere voldoende
zware bandenwalsen, afhankelijk van de grootte van het te verdichten
oppervlak.
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Verdichting met bandenwals

Een product of materiaal
etaleert zijn maximale
kwaliteiten als het correct
gebruikt of toegepast wordt!

Verdichting met gladde wals
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Andere toepassingen van menggranulaten

Aanvullen bedrijfsterrein
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Ophogingen

Menggranulaat wordt meestal gebruikt voor de ophoging van
bedrijfsterreinen zodat een degelijke werklaag wordt gerealiseerd.

Minder hinder steenslag

Voorschriften volgens SB 250 versie 4.1
Indien een tijdelijke onderfundering aangelegd wordt om de
toegang ter hoogte van opritten te verzekeren, wordt de tijdelijke
onderfundering onder helling aangebracht met een variabele dikte,
zodat het hoogteverschil met de oprit overbrugd wordt, en met een
minimale breedte van 3 m.
Een tijdelijke onderfundering wordt tijdens de werken in stand
gehouden, zodat deze ten allen tijde berijdbaar blijft. Dit betekent
onder andere het opvullen van putten, het wegwerken van
oneffenheden, het verwijderen van onzuiverheden, ... De tijdelijke
onderfundering wordt verwijderd en afgevoerd voor de volgende
(definitieve) laag aangelegd wordt. Indien de tijdelijke onderfundering
tijdens de werken niet geroerd werd tot een diepte groter dan 10 cm
(bijvoorbeeld om sleuven voor huisaansluitingen aan te brengen), dan
mag de opbraak en afvoer zich beperken tot de bovenste 10 cm van de
tijdelijke onderfundering. De tijdelijke onderfundering ter hoogte van
opritten wordt altijd volledig afgevoerd.

Walsbeton

Dit aardvochtig beton met een maximum korrelafmeting (20 mm) en
een cementgehalte tussen 200 en 250 kg/m³ om hogere druksterktes
(minimum 20 Newton) te bekomen, wordt zowel gebruikt voor
wegverharding als in funderingen. Het grote voordeel van walsbeton
is dat het verdicht wordt door statisch en trillend walsen en
onmiddellijk overrijdbaar is.
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Stortbeton

Menggranulaat B+
Toepassingen:
OMGEVINGSKLASSEN - ONGEWAPEND BETON
E0, EI, EE1

EE2, EE3, ES1,
ES2, ES3, EA1

EE4, ES4, EA2,
EA3

Betongranulaat type A+

50%

20%

0%

Menggranulaat type B+

20%

0%

0%

OMGEVINGSKLASSEN - GEWAPEND BETON
EI

EE1

EE2, EE3, EA1

EE4, ES1, ES2,
ES3, ES4, EA2,
EA3

Betongranulaat type A+

30%

30%

20%

0%

Menggranulaat type B+

20%

0%

0%

0%

Hergebruik van menggranulaten

Bij het uitgraven van (onder)funderingen, bestaande uit menggranulaten,
en van minder hinder menggranulaten bestaat de mogelijkheid deze in een
vergunde installatie te bewerken tot gecertificeerde granulaten conform het
eenheidsreglement. Dit laatste is immers een Vlarema-verplichting voor het
bekomen van het statuut van materiaal in plaats van afvalstof.
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Tot slot
De recyclagesector is steeds op zoek naar toepassingsmogelijkheden van
recyclinggranulaten met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde.
Hierbij is het onontbeerlijk dat kwaliteit en kunde in elke onderdeel van het
behandelings- en verwerkingsproces aanwezig zijn.
Om aan de gevraagde eisen verbonden aan de toepassing te kunnen voldoen,
worden de granulaten en de mengsels bij productie zowel intern als extern
gecontroleerd op de opgelegde bouwtechnische en milieuhygiënische eisen.
Bij selectief en gewaarborgd slopen wordt bij de breekinstallaties zuiver en
kwalitatief hoogstaand puin aangevoerd. Dit is de basis voor het bekomen
van granulaten met de hoogst mogelijke toepassingsmogelijkheden.
Een vakkundige verwerking op de werf is echter noodzakelijk om een
kwaliteitsvolle toepassing te realiseren.
Bij opbraak kunnen de granulaten na behandeling weer in de bouwketen
ingezet worden.

FPRG vzw
De Federatie van Producenten van Recycling Granulaten
Theodoor van Rijswijckplaats 7 bus 2
2000 Antwerpen
Tel: 03/203.44.00
administratie@fprg.be
www.fprg.be
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