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Geachte mevouw~
Vdgens ons past dit moduct binnen het toepassingsgebied mn de BRL 9324 Bleenslag (zie paragraaf 1.2 en wordt het nat zoals steenslag gekwalificeerd als een niet «rmgegevm bouwstof'.
Als u hiwrner vagen heelt kunt u contact met mij opnemen, zie ondwstaande mijn gegemns
Met mendeli'ke roet,

Kiwa Nedwland B V.
Bouwmaterialen en Milieutechniek
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk NL

Handelsregister Apeldoorn, 08090048
rrom Kiwa aerme Ponst [ma ilto: kma~een-nte.nl
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