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Cebogel kleimineralen
(gemodificeerde bentonietproducten)
VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat
verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Cebo Holland B.V.
geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken"
®
aangegeven Kiwa -keur merk, bij aflevering voldoen aan de Regeling materialen en chemicaliën
drink- en warm tapwatervoorziening.

Bouke Meekma
Kiwa

Product certificate
Auger hole clay for environmental groundwater research
Through research and regular checks by KIWA the product, produced by CEBO
Holland, that are specified by this certificate and are marked with the KIWA sign
are qualified according to the KIWA BRL KQ-265/02.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Onderneming

Kiwa Nederland B.V.

Cebo Holland B.V.
Westerduinweg 1
1976 BV IJMUIDEN
Postbus 70
1970 AB IJMUIDEN
Tel. 0255-546214
Fax 0255-546202
info@cebo.com
www.cebo.com

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl

279/141024

www.kiwa.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:
 kwaliteitssysteem
 product
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Cebogel kleimineralen (gemodificeerde betonietproducten)
PRODUCTSPECIFICATIE
Dit certificaat heeft betrekking op Cebogel kleimineralen (gemodificeerde bentonietproducten). Deze kunnen worden gebruikt voor onder
andere:








het herstellen van beschadigde water-ondoorlatende grondlagen;
het "pluggen" van explosief materiaal ten behoeve van seismologisch onderzoek;
het water-ondoorlatend maken van dijken, dammen, waterkeringen;
spoelingen bij diepteboringen (voor aardoliewinning), geologisch bodemonderzoek, plaatsen van bronnen en (gestuurde) horizontale
boringen;
bentoniet-suspensies als steunvloeistof bij het maken van diep- en dichtwanden;
bentoniet-cement-suspensies bij het aanbrengen van diep- en dichtwanden;
glijmiddel bij het neerlaten van schachten en bij doorpersingen.

TOELATING
De producten zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm
tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant).

CRITERIA HYGIENISCHE ASPECTEN
Aan de productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de
hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;


specifieke producteisen (zie ‘PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN’).

PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN
Op dit product zijn van toepassing de beschrijving en de eisen van de positieve lijst voor bentoniet van de “Regeling materialen en
chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant). Voor de in onderstaande tabel genoemde zware
metalen zijn de daarachter vermelde maximale gehaltes van toepassing.
Parameter

Maximale gehalte, bepaald volgens NEN-EN 12902 (poeders)
in mg/kg droge stof

Antimoon

0,5

Arseen
Cadmium
Chroom

1
0,5
5

Kwik

0,1

Lood

1

Nikkel

2

Seleen

1

De overige van kracht zijnde eisen zijn in verband met de vertrouwelijkheid vastgelegd in de niet-openbare “bijlage hygienische aspecten’
bij certificaat K1007.

TOEPASSING EN GEBRUIK
Een deel van de onder dit certificaat vallende Cebogel kleimineralen bevat een extender.
De Cebogel kleimineralen waarvoor dit geldt mogen niet worden toegepast binnen de 60-dagen zone in waterwingebieden.
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Cebogel kleimineralen (gemodificeerde betonietproducten)
MERKEN
Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa certificatiemerk:
•

" KIWA

", opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk:
•
Op de verpakking / Op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon).
Verplichte merken:
•
•
•

" KIWA
";
“ Cebogel ‘……’ “, waarbij de ‘…..’ staat voor de naam van het Cebogel product;
“ K1007 ”

OVERIGE VOORWAARDEN
De middelen voor en de wijze van transporteren, opslaan en verpakken dienen in overeenstemming te zijn met de door de afnemer, met
het oog op de toepassing van het product, gegeven richtlijnen (deze richtlijnen maken geen deel uit van de criteria hygienische aspecten).

WENKEN VOOR DE AFNEMER
1.

Inspecteer bij de aflevering of:
1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

2.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met
2.1 Cebo Holland B.V.
en zo nodig met:
2.2 Kiwa Nederland B.V.

3.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de (verwerkings)richtlijnen van de leverancier.

4.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl/ata.

