Halfverharding
Eigenschappen

Grijsgroene kleur
Ongewassen
hoge haakweerstand
met zeer hoge stabiliteit
Waterdoorlatend
Hoge
vorstbestendigheid
CO2-negatief
greenSand

Elke kilo greenSand
verwijdert 1 kg CO2
permanent uit de atmosfeer.

Beschrijving
greenSand 0-6 mm is olivijn en wordt als onderbouw en als toplaag
toegepast voor halfverharding van bermen, parkeerterreinen, pleinen en
schouw-, wandel-, en fietspaden. Het greenSand is een 100%
natuurproduct dat door de gunstige zeefkromme, hardheid en de hoge
haakweerstand een zeer hoge stabiliteit geeft. Daarbij is het ook nog eens
water-en luchtdoorlatend en algen-, mos-, en onkruid werend.

1 kg greenSand ruimt 1 kg CO2 op
greenSand onderscheidt zich van andere soorten zand en stenen doordat
het mineraal CO2 opruimt. Hiervoor zijn drie elementen nodig: het mineraal
greenSand olivijn, water en het zuur CO2. Door andere soorten zand en
stenen te vervangen door greenSand wordt CO2 opgeruimd. Hiermee
draagt u bij aan een leefbare toekomst.

Levering

Kwaliteit

greenSand levert conform
de eisen / normen.
Oorsprong Steengroeve

Spanje

20kg
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800 kg / 1600 kg

T: +31 020 260 1075
E: info@greensand.nl
W: www.greensand.nl

per ton

Halfverharding
Chemische analyse
greenSand halfverharding wordt gewonnen uit
duniet of serpentijn. Het gesteente bestaat uit
meer dan 90% Olivijn. Een volledige
chemische analyse kan opgevraagd worden.
Elke partij greenSand wordt getest door SGS
middels partijkeuringen: milieu, hygiënisch en
technisch onderzoek.
greenSand halfverharding is goedgekeurd
onder het bouwstofbesluit EN 13242
LCA Levenscyclusanalyse
Elke ton greenSand ruimt 1 ton CO2 op. LCA is
een methode om de totale milieubelasting
vaneen product te bepalen gedurende de
levenscyclus. Vanaf de winning van de
grondstof tot productie, transport, en gebruik.
De LCA van greenSand heeft een zeer hoog
rendement van 92%. greenSand wordt dan ook
altijd als referentie gebruikt voor vergelijkbare
producten. De ecologische voetprint van het
onderzochte product wordt dan vergeleken met
de footprint van greenSand.
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greenSand (Mg,Fe) 2SiO4
Forsterite > 90 %
Mg2 SiO4
Fayalite < 10 %
Fe2 SiO4

Magnesium oxide
Siliciumoxide
Ijzeroxide
Aluminium oxide
Calcium oxide
Nikkel Oxide

MgO
SiO2
Fe 2O3
Al 2O3
CaO
NiO

Kleur
Korrelvorm
Hardheid
Soortelijk gewicht
Bulk dichtheid, los
Initiële sintering
Smeltpunt
Thermische expansie
Vorstbestendigheid
dichtheid halfverharding
Waterdoorlatendheid

Grijsgroene kleur
Hoekig
6,5 - 7,0
3,3 g/cm3
1,7 g/cm3
Approx. 1450 °C
Approx. 1760 °C
Approx. 1,1%
0,2 % (m/m)
2.060 kg/m3
6,9 x 10-4 m/sec
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41,4%
44,7%
8,8%
2,5%
1,9%
0.3%

