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Lid van Febenat 
 

Heist-op-den-Berg, 21 maart 2019 

 Technische fiche 

 

 

Herbruik porfier :  
 

Unieke identificatiecode van het producttype: MNH-HP-140306-K 

 

DOP nr. : MAR014-006 - rev.21maart2019 

 

Beoogde gebruiken van het bouwproduct : 

→ Straatkeien – EN 1342:2012 
 

 

Het systeem voor de beoordeling van het bouwproduct : systeem 4 
 

De gegevens uit de prestatieverklaring en technische fiche worden verstrekt op basis van de dan geldende kennis en 
ervaring. 
Doordat het in deze een natuurproduct betreft, is er sprake van verschillen in materialen, ondergronden en 

werkelijke omstandigheden.  
In die zin kan er geen garantie ontleend worden met betrekking tot verhandelbaarheid en geschiktheid. De 
verstrekte gegevens kunnen geenszins leiden tot enige aansprakelijkheid, ook niet in geval van onvolledigheid of 
onjuistheid. Aan de overgedragen informatie kunnen geen rechten ontleend worden. 

 

Ingrid Thijs i.o.v. Peter Maris, zaakvoerder 

Test Norm 
Prestaties 

Eenheid 
Gemiddelde E- 

Druksterkte EN 1926 272,8 201,3 N/mm² 

Slijtsterkte Capon EN 14157 16,3  mm 

Wateropslorping EN 13755 0,1  % 

Vorstbestendigheid EN 12371 

→ Visuele beoordeling : geen zichtbare schade 

→ Druksterkte na vorstbestandheid (48 cycli) : 285,5 N/mm² 
→ Verandering van druksterkte : + 4,65 % 

Recuperatiekasseien kunnen van overal komen. Deze worden na sortering aangeboden voor hergebruik.  
Het beste bewijs van hun kwaliteit en duurzaamheid is hun jarenlange staat van dienst op de plaats van uitbraak. 

Opmerkingen voor recuperatie kasseien: 
- Deze beantwoorden niet aan de eisen van het standaardbestek 250. 

- Tolerantie op kopvlak is +/- 1 cm. 
- Tolerantie op verdunning langs zijvlak is ≥ 15 %. 

- Tolerantie op uitsprong op zijvlak buiten het parallellepipedum met kopvlak als basis is ≥ 0,7 cm. 
- Het is onmogelijk om te garanderen dat het ondervlak dezelfde meetkundige vorm heeft als het bovenvlak. 
- Het criterium in de PTV voor afschuining en uitstulping van de zijvlakken. Daar de zijvlakken van de keien 

worden gekloven, is er hierdoor onvermijdelijk meer kans op uitstulpingen die de toleranties licht overschrijden. 
Om toch met een normale voeg te kunnen werken, worden de zijvlakken iets schuiner gekapt dan de voorschriften 

in de PTV stellen. 
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