Leem
Waterdichte bodembekleding

l

Constante samenstelling

l

100% Natuurlijk materiaal

l

Zeer goed verwerkbaar

l

Voldoet aan Cradle to Cradle filosofie

l

Altena Infra-materialen
is onderdeel van Altena
Groep, een organisatie
actief op het gebied van
advisering, levering van
diensten en producten
in de gehele
bouwbranche.
Bijzonder veel
aandacht
wordt hierbij besteed
aan het milieu, waarbij
milieuvriendelijke en
duurzame oplossingen
steeds de aandacht
krijgen die ze verdienen.

Leem
Technische specificatie
Samenstelling:
Leem
%

Lutum
%

Grint

Organische stof
%

ca.70%

< 20%

X

< 1%

Organische
parameters

Anorganische
parameters

mg/kg

Grenswaarde
N-bouwstof mg/kg

Minerale olie

53

500

Benzeen

0,05

1,25

Fenol

0,72

1,25

Tolueen

0,06

1,25

Xylenen (som)

0,08

1,25

PAK (som 10)

0,70

50

PCB (som)

0,10

0,50

0,24

0,90

Arseen

Alle overige anorganische stoffen onder de grenswaarde.
Voorzien van BSB certificaat

Omschrijving:
Rona®leem is een natuurlijk mengsel van silt ,
klei en zand, en bestaat voornamelijk uit korrelig afbraakmateriaal van gesteenten. Met
Rona®leem kan op eenvoudige wijze een afdichtende laag in sloten, beken, vijvers en
waterbekkens worden gerealiseerd. Maar
ook als kwelscherm of als dijkkern fungeert
het uitstekend. Door haar enorme plasticiteit
kan deze afdichtende laag in vele vormen gecreëerd worden.
Rona®leem is van uitzonderlijk hoge kwaliteit, heeft een constante samenstelling en
is bijzonder goed verwerkbaar. Rona®leem is
voorzien van een BSB certificaat permanent
uit voorraad leverbaar. Doordat Rona®leem
van natuurlijke oorsprong is, is het een zeer
duurzame grondstof en onschuldig voor het
milieu.
toepassingsgebied:
OO Bodembekledingen van waterlopen.
OO Bodemafdichting van vijverpartijen.
OO Kernen van dijklichamen.
OO Kwelschermen.
Verwerking:
Rona®leem wordt geleverd in zandauto’s/kiptrailers op of nabij de plaats van verwerking. Het
materiaal behoeft geen extra tussen bewerking en
kan gelijk op de door u gewenste plaats worden
verwerkt.
Criteria voor duurzame inkoop:
OO Voldoet aan Cradle to Cradle filosofie
OO 100% Natuurlijk materiaal
OO Eenvoudig verwerkbaar

Uitgebreide informatie, verwerkingsvoor
schriften en referenties op aanvraag.
Kilbystraat 6, 8263 CJ Kampen
Tel. 085 0495020
info@altena-groep.nl
www.altena-infra.nl

