Productblad * circulariteit % / € MKI

BETONBANDEN * 15%/€23
_________________________________________________________________________________________________
Algemeen

Betonbanden worden gebruikt als opsluiting van een rijbaan, trottoir, of een
andere verharding..

Toepassing

Een betonband zorgt voor een stabiele opsluiting van de rijbaan, trottoir. Deze
zorgt er ook voor dat de rijbaan visueel ingedeeld wordt voor de herkenbaarheid,
en zorgt voor berging van water op straat, doordat deze met hoogteverschillen
geplaatst wordt.
Opsluitbanden worden vooral toegepast als kantopsluiting langs verhardingen bij
o.a. een grasveld en zorgen voor gelijkwaardigheid in het straatbeeld.

Formaat

Banden zijn er in diverse uitvoeringen, zoals bochtbanden in diverse
krommingen, hoekblokken, inrit(verloop)banden, rotondeblokken,
geleidebanden en gazonbanden.

Regelgeving

Betonbanden voldoen aan de Europese norm EN-EN1340 en de daarop gebaseerde BRL Betonbanden, waardoor deze zijn voorzien van het KOMOproductcertificaat, CE-markering en voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB.

Eis
Duurzaam
Beton

Circulariteit

15% v/v

Per 20-09-2016

In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een
deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume
toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen.
Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NEN-EN 12620.

MKI-waarde

€ 23 per m3

Per 01-05-2021

In de benoemde producten van de functionele eenheid van beton dient de MKI-waarde,
uitgedrukt in euro’s van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De
MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D). De MKI-waarde kan worden
aangetoond met de BRL K11002 voor de fasen A1, A2, A3, C3, C4 en D.

Uitzonderingen Bocht-, Hoek-, Verloop-, Perron-, Inritperron-, Inritverloop-, Inrit-, Inritbocht-,
(hiervoor gelden
Inritverloopbocht-, Inrit hoek-, Eind-, Eindverloop-, Drieweg-, Scheidings-, Stoot-,
de eisen duurzaam L-, Bushalte-, HOV-, Oogreflector-, Gazon-, Bloembak-, Boomrand-, en
beton niet)
Chateaubanden, Hoek-, en Puntstukken, Hoekblokken, Molgoten, Plakbanden ≤ 16
cm hoog, Rabatbanden ≥ 30 cm hoog, Trottoirbanden ≥ 40 cm hoog
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