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Enviro Quality Control als eerste in Nederland
geaccrediteerd conform AS SIKB 6900

Enviro Quality Control uit Maarssen heeft de vereiste accreditatie voor inspecties van IBC-werken volgens
ISO/IEC 17020:2012, AS SIKB 6900, voor het protocol AS 6901 een isolerende constructie (HDPE-folie,
bentonietmat, zand-bentonietpolymeergel) met deklaag behaald. Enviro Quality Control (EQC) is hiermee
de eerste in Nederland.
Onder andere AEC-bodemassen en -slakken, of slakken
die vrijkomen bij metaalproductie worden toegepast als
IBC bouwstof. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven
bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast samen
met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen.
Praktische toepassing van IBC-bouwstoffen vindt plaats
in de aanleg van onder meer wegconstructies. Om deze
bouwstoffen adequaat te scheiden van de bodem, worden
bodembeschermende voorzieningen aangebracht. Hierop
heeft de accreditatie in eerste instantie betrekking, maar
deze kan ook bij de afdichting van stortplaatsen worden
toegepast.

Renovatie A27 Flevoland, combinatie-afdichting HDPE-folie en bentonietmat.

Om de kwaliteit van de aangelegde bodembeschermende
voorziening tijdens aanleg- en gebruiksfase te borgen, is
door het SIKB het inspectieprotocol ‘AS 6900 Inspectie
werk met IBC bouwstof’ opgesteld. Vanaf 1 januari 2015
dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de
eisen van AS 6900, zowel tijdens aanleg - als in de gebruiksfase. Hierbij hoort het AS 6901 protocol: “Inspectie
bij aanleg van IBC-werk”.
Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen
uit het protocol, wordt door Enviro Quality Control een
“Verklaring inspectie bij aanleg van een werk waarin
IBC-bouwstof wordt toegepast” afgegeven. In de loop
van de gebruiksfase zal periodiek worden geïnspecteerd
om conformiteit te blijven toetsen.
Langjarige inspectie-ervaring alsmede bijdrage aan de
totstandkoming van het AS 6900 accreditatie schema,
maakt dat Enviro Quality Control inspectie als onderdeel
van haar geaccrediteerde dienstverlening zal aanbieden.
Momenteel is de accreditatie voor het protocol AS 6901
gerealiseerd.

Aanleg N381 Drachten - Nanningaweg, AEC bodemas-afdichting met
HDPE-folie.

Aanleg combinatie-afdichting stortplaats AVRI Geldermalsen.
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