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                                                                                     Zellik, 2016-06-16 
 

 
 
 

A) NORMATIEF DOCUMENT PTV 406 
 
PTV 406 versie 7.0 dd.2016-03-24 (vervangt versie 6.0 dd. 2015-05-11)  Technisch 
voorschrift voor de classificatie van de gerecycleerde granulaten. 
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

a) het vastleggen van de eisen van de verschillende soorten zeefzanden overeenkomstig 
met de aanpassingen die AWV voorziet aan SB250 versie 3.1;  

b) het vervangen van de plasticiteitsindex en de bijhorende vloeigrens door de 
methyleenblauwproef. 

 
Kort samengevat zijn er dus 4 types puinzeefzand voorzien:  

a) Puinzeefzand (brekerzeefzand en sorteerzeefzand) en puinbrekerzand voor 
aanvullingen en ophogingen; 

b) Brekerzeefzand en puinbrekerzand voor gebruik in zandcement (kaliber 0/D met D ≤ 
6,3 mm ); 

c) Brekerzeefgranulaat voor gebruik in granulaatcement waarbij het gehalte aan deeltjes 
fijner dan 0,063mm kleiner is dan 15% (kaliber 6,3 mm < D ≤ 10 mm); 

d) Brekerzeefgranulaat voor gebruik in granulaatcement waarbij het gehalte aan deeltjes 
fijner dan 0,063mm ligt tussen de 15% en 25% (kaliber 6,3 mm < D ≤ 10 mm); 

Per type zeefzand zijn alle vereiste proeven met hun respectievelijke eisen vastgelegd in 
deze PTV 406. Vanaf heden dient er dus voor al deze zeefzanden aan een frequentie van 
1/5 productiedagen met een minimum van 1/28 kalenderdagen een methyleenblauwproef 
uitgevoerd te worden. 

De technische fiches zullen overeenkomstig bovenstaande op het COPRO-extranet 
aangepast worden. COPRO zal de sjablonen aanpassen. U wordt van de wijziging op de 
hoogte gebracht via een mail met hyperlink. U dient gewoon op deze hyperlink te klikken, de 
eisen van de korrelverdeling na te kijken, aan te passen en de fiche opnieuw in te dienen. 

Noot: Sorteerzeefzanden kunnen (voorlopig) enkel maar gecertificeerd worden voor 
ophogingen en aanvullingen.  

B) PRODUCTIEPLANNINGEN 

Aangezien de webgebaseerde applicatie (GPS) op alle vaste en mobiele brekers 
operationeel is, dienen de mobiele brekers (TRA 11) geen weekplanningen meer door te 
sturen naar COPRO. 

Echter vragen wij de mobiele brekers beleefd ons wel via een mail aan de 
dossierverantwoordelijke op de hoogte te houden indien zij productie voorzien op bouw-en 
sloopwerven. Dit enkel om de planning van de bezoeken zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO- en BENOR-
merk voor gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste 
locatie volgens TRA 10 en TRA M10 of door een mobiele 
installatie volgens TRA 11 en TRA M11. 
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De vaste locaties die geen breekinstallatie hebben, dienen nog steeds bij aanvang van een 
productieperiode dit op dezelfde manier als hierboven te melden aan COPRO. 
 

C) TARIEVEN 
 
In bijlage sturen wij u de nieuwe prijslijsten voor het jaar 2016. De herziening is gebaseerd 
op TAR 02 en geldt voor de volledige certificatie. 
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