BRL 9336: E-vliegas in ongebonden toepassing

E-vliegas is bedoeld om te worden toegepast als IBC-bouwstof in ongebonden toepassing. In de BRL 9336 zijn de
milieuhygiënische eisen vastgelegd om te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit voor toepassing van dit materiaal als
IBC bouwstof.
Met het BRL 9336 certificaat beschikt u over een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

Inhoud beoordelingsrichtlijn
E-vliegas is bedoeld om te worden toegepast als IBC-bouwstof in ongebonden toepassing. In de BRL 9336 zijn de
milieuhygiënische eisen vastgelegd om te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit voor toepassing van dit materiaal als IBC
bouwstof.
Om materiaal onder deze beoordelingsrichtlijn te kunnen certificeren dient het materiaal te voldoen aan de volgende definitie:
Een fijn poeder, hoofdzakelijk bestaand uit bolvormige glasachtige deeltjes, dat vrijkomt bij filtering van de rookgasstroom in
poederkool gestookte elektriciteitscentrales.
Voor wie?
Producenten van E-vliegas.

Processtappen
Toelatingsonderzoek
Het toelatingsonderzoek voor het productcertificaat bestaat uit de volgende onderdelen:
- beoordeling van het kwaliteitssysteem van de producent: de certificatie-instelling verifieert of het kwaliteitssysteem voldoet aan de
gestelde eisen en beoordeelt de doeltreffendheid en juiste toepassing;
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- beoordeling van het product met betrekking tot de producteis samenstelling en uitloging.
Verificatieonderzoek
Het verificatieonderzoek is een onderzoek van een monster, getrokken door of onder toezicht van de certi ficatie-instelling, door de
producent en/of een onafhankelijk laboratorium. Het verificatieonderzoek heeft tot doel de betrouwbaarheid van de met een
bepaalde meetmethode verkregen resultaten te verifiëren.
Controle door de certificatie-instelling
Na toekenning van de NL-BSB kwaliteitsverklaring zal er controle plaatsvinden door de certificatie-instelling.
Geldigheidsduur kwaliteitsverklaring
De geldigheidsduur van de Nl-BSB kwaliteitsverklaring is onbeperkt, tenzij in het certificatiereglement van de certificatie-instelling
een andere geldigheidsduur is voorgeschreven. De certificatie-instelling stelt bij voortduring op basis van de resultaten van de
periodieke beoordelingen vast of het certificaat kan worden voortgezet of niet. Het NL-BSB certificaat vormt samen met de
erkenning afgegeven door RWSLeefomgeving (zie hiervoor de website van Bodemplus) het wettelijk bewijsmiddel dat het product
voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.
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