HEROS

AEC-Bodemas
IBC-Bouwstof
AEC-bodemas bestaat uit niet-brandbare materialen en is het
restproduct dat overblijft bij het verbranden van afval in een
Afval-Energie- Centrale. De zogenoemde ruwe AEC-bodemas is
steenachtig materiaal, dat bestaat uit gesmolten en samengeklonterde
verbrandings-producten, zand, steen, glas, porselein en metalen, die
zijn gemengd met de asresten van verbrande producten.
De bewerking van AEC-bodemas is één van de hoofdactiviteiten van
Heros Sluiskil BV. Jaarlijks worden ca. 600.000 ton ruwe AEC-bodemas
opgewerkt tot secundaire bouwstof.

Alle door Heros te leveren AVI-Bodemassen zijn voorzien van het
KOMO-certificaat en CE-markering. AEC-bodemas is in het kader van
de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) een afvalstof uit complementaire
categorie en zijn derhalve niet gevaarlijk. Code 19. 01.12.

Technische gegevens:
Volumieke massa:

losgestort ca. 1550 kg/m3, verdicht ca. 1850 kg/m3

Korrelverdeling:

zeef C 22,4 - 0/ 10% cumulatief;
zeef C 4 - 30/ 70% cumulatief;
63 μm - 90/100% cumulatief

Gloeiverlies:

gemiddeld 3%

Gehalte aan metallisch ijzer:

gemiddeld 0,1% (magnetische slak gehalte 4-8%)

Max. proctor dichtheid:

13 - 24 % (m/m)

Korrelvorm:

overwegend hoekig

Verbrijzelingsfactor:

0,62 - 0,76

Elasticiteitsmodulus:

100 - 250 N/mm2 (ongebonden)

Vochtgehalte:

13 - 24 %

CBR waarde:

30 - 40 %

Hydrauliciteit:

zwak-hydraulisch

Vorstbestendigheid:

goed

De ruwe AEC-bodemas wordt bewerkt in een speciale (opwerk)
installatie. Hier worden ijzer (ferro) en andere metalen zoals
aluminium, koper en zink en dergelijke (non-ferro) gescheiden en
worden alle materiaaldelen groter dan 40 millimeter verkleind in een
breekinstallatie. Ook wordt het restant brandbaar materiaal verwijderd.
Aan het einde van het proces is de ruwe AEC-bodemas verwerkt tot
gecertificeerde AEC-bodemas, een zwart, zandachtig materiaal.
In tegenstelling tot zand is AEC-bodemas geen primaire, maar
een secundaire grondstof. Gebruik ervan is daarom duurzamer en
milieuvriendelijker. Immers, toepassen van AEC-bodemas bespaart het
gebruik van zand en grind.
AEC-bodemas vooral toegepast als zandvervanger in grootschalige
aanvullingen en ophogingen in de wegenbouw en in steunlagen op
stortplaatsen.

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:
Heros AEC-Bodemas heeft op basis van BRL 2307 het KOMO
productcertificaat ontvangen van INTRON certificatie B.V.

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS ANKERS

Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op afmeting en soort waardoor
er verschillende schone fracties scrap ontstaan. Bij dit proces ontstaan ook bijproducten als ankers.
De ankers worden door handmatige sortering schoon en in 2 soorten gescheiden.

Technische gegevens:
Afmetingen:

ca. 40 tot 150 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 78 - 83%

Overig:

ca. 14 - 16% Cu

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 1.4 Ton/m

Euralcode:

19.12.03

Baselcode:

B1050

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

NON FERRO
12-40 mm

Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden onder meer non-ferro metalen gewonnen.
Na eventuele voorbehandeling zoals breken, zeven, ontijzeren etc. worden deze non-ferrometalen
herwonnen. Er zijn diverse maatvoeringen beschikbaar.
De samenstelling fluctueert enigszins, zowel in zuiverheid als in samenstelling.

Specificaties:
• 40-50% Aluminium
• 15-20% Koper, Lood, Zink, Messing, etc.
• Rest: bodemassen
Euralcode: 19.12.03 : non-ferro metalen
Baselcode: B1050

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

NON FERRO
40 mm

Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden onder meer non-ferro metalen afgescheiden.
Na eventuele voorbehandeling zoals breken, zeven, ontijzeren etc.worden de kostbare nonferrometalen herwonnen. Er worden diverse fracties geproduceerd.
De samenstelling en zuiverheid van deze fractie kan fluctueren.

Specificaties:
• Ca. 30% Aluminium
• Ca. 25% Zware metalen, Koper, Lood, Zink, Messing etc.
• Ca. 25% Roestvast Staal
• Rest: bodemassen

Euralcode: 19.12.03 : non-ferro metalen
Baselcode: B1050

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

Op- en overslag
Heros Sluiskil is strategisch gelegen, direct aan het kanaal van Gent
naar Terneuzen. De kade is circa 400 meter lang, en is toegankelijk voor
schepen met een diepgang van maximaal 8 meter.
De op- en overslagactiviteiten richten zich vooral op bulkgoederen
zoals schroot, AVI-bodemassen, biomassa en diverse soorten slakken
en ander losgestort materiaal.
Ook verschillende afvalstoffen als teerhoudend asfalt en afvalhout kan
door Heros worden ingenomen.

Materialen kunnen direct worden gelost in middelen van vervoer,
maar ook tijdelijk in opslag worden genomen. Voor losgestort materiaal
(0-50 mm) beschikken we over een dichte, gecompartimenteerde silo
van ca 30.000m³.
Doorvoer in binnenvaartschepen of met vrachtwagens behoort
tot de mogelijkheden. Voor veel afvalstoffen beschikt Heros bovendien
over de benodigde vergunningen om deze in tijdelijke opslag te
houden.
Bovendien is Heros ROC-lid (regionale overslag centra), waardoor er
toegang is tot een fijnmazig netwerk in Nederland voor “tweedelijns
logistiek”.

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

EXTRA FIJN 18+
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan.
Ferro extra fijn18+ wordt door een extra nabewerking op de multi
functionele zeefinstallatie verkregen.

Technische gegevens:
Afmetingen:

ca. 18 tot 30 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 80%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 1.4 Ton/m3

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

EXTRA FIJN
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan.
Ferro extra fijn wordt door een extra nabewerking op de multi
functionele zeefinstallatie verkregen.

Technische gegevens:
Afmetingen:

tot ca. 18 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 65%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 1.4

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

FIJN
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan.
Het fijne schroot is vrij van ankers, gesloten objecten, etc.

Technische gegevens:
Afmetingen:

ca. 20 tot 40 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 85%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca 1.2 Ton/m3

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

GROF
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan.
Het grove schroot is vrij van ankers, gesloten objecten, etc.
Dit type schroot is ondermeer uitermate geschikt om te pakketteren.

Technische gegevens:
Afmetingen:

Groter dan 80 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 95%

Cu:

ca. 1%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 0.4 Ton/m3

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

MIDDEN
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan.
Het midden schroot is vrij van ankers, gesloten objecten, etc.
Deze fractie is het meest gunstig om in aanzienlijke hoeveelheden met
zeecontainers te exporteren.

Technische gegevens:
Afmetingen:

ca. 40 tot 80 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 95%

Cu:

ca. 1%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 0.8 Ton/m3

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

inname
bedrijfsafvalwater
Op het terrein van Heros Sluiskil B.V. bevindt zich onder meer een
installatie voor het verwerken afvalwater.
Dit productblad is van toepassing op bedrijfsafvalwater.
Er is ook een productblad voor gevaarlijk afvalwater.
De moderne volcontinue afvalwater-zuiveringsinstallatie beschikt
over een tankenpark met een capaciteit van 10.000m³.
Een voorbehandelings-installatie en een biologische zuivering.
De biologische zuivering, maakt gebruik van nitrificatie/denitrificatie
technologie.
Het effluent wordt na zuivering en zandfiltratie indirect geloosd op
de Westerschelde.

Acceptatie richtlijn:
Voor dat water ter verwerking wordt geaccepteerd, dient het water
onderzocht te worden of het geschikt is voor onze installaties.
Onze acceptatievoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

inname
gevaarlijk afvalwater
Op het terrein van Heros Sluiskil B.V. bevindt zich onder meer een
installatie voor het, voorbehandelen en biologisch zuiveren van
afvalwater.
Ten behoeve van gevaarlijkafvalwater is er een fysisch-chemische
voorbehandelingsinstallatie aanwezig,.
Het afvalwater wordt biologisch gezuiverd, door middel van nitrificatie/
denitrificatie technologie.
Het effluent wordt na zuivering en zandfiltratie indirect geloosd op de
Westerschelde.

Acceptatie richtlijn:
Voorafgaand aan de verwerking, dient het water onderzocht te worden
of het geschikt is voor onze installaties.
Onze acceptatievoorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

KOELKASTPOTTEN
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan. Bij dit proces ontstaan ook bijproducten als koelkastpotten.
De koelkastpotten worden door handmatige sortering van de andere
schroot soorten gescheiden. Binnenin iedere koelkastpot zit een anker
terwijl de potten geperforeerd zijn en vrij van koelvloeistof.

Technische gegevens:
Afmetingen:

ca. 80 tot 200 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 95 - 98%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 1.0 Ton/m3

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

PYRO SCHROOT

Pyro schroot is een specifieke schrootstroom die ontstaat na de bewerking in onze schroot
installatie.
Door de herkomst (pyrolyse van afvalstoffen), heeft het schroot zijn eigen typische eigenschappen.
Zo is de zuiverheid gemaximaliseerd tot 90 % (gemiddeld ca 85%).
Bovendien beschikt het schroot over een specifieke (oplosmiddelachtige) geur.

Technische gegevens:
Afmetingen:

30 tot 200 mm

Zuiverheid Fe:

85%

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

ROESTVAST STAAL
+40 MM

Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden non-ferro metalen, ferro schroot en roestvrijstaal
afgescheiden.
Na eventuele voorbehandeling zoals breken, zeven, ontijzeren etc. worden de kostbare nonferrometalen herwonnen. Tevens ontstaat er een stroom met roestvrij staal.
Dit RVS is doorgaans grof van structuur en zeer constant van kwaliteit en samenstelling.

Specificaties:
• Materiaalgrootte >40 mm
• Kwaliteit: >95 % RVS
• < 5 % vervuiling
Euralcode: 19.12.02
Baselcode: B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl

02-2013- rev.002

Alle processen binnen Heros zijn
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd door Kiwa

HEROS
FERRO

ERWTEN
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan.
Ferro erwten worden door een extra nabewerking op de multi
functionele zeefinstallatie verkregen.

Technische gegevens:
Afmetingen:

3 tot 11 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 50 - 65%

Soortelijk gewicht (losgestort)

ca. 1.6 Ton/m3

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS

Staalslak ontstaat als vloeibaar gesteente bij de productie van staal.
De staalslakken zijn in verschillende afmetingen beschikbaar.
Voor de toepassing van Staalslak als bouwmateriaal is het Besluit
Bodemkwaliteit van toepassing..
In de BeoordelingsRichtLijn BRL 9310 “LD-staalslak” en BRL 9328 “ELOstaalslak” zijn eisen opgenomen voor toepassing op de bodem in
grond- en wegenbouwkundige werken.

STAALSLAK
TYPE: LD
TYPE: ELO
Toepassingen:
- Open verharding
- Oeverbescherming
- Stabilisatie van mengranulaat

Staalslak 30-200 mm

Technische gegevens:
• Volumieke massa

losgestort > 2000 kg/m3

• Verbrijzelingsfactor

0,80 - 0,85

• Hydrauliciteit

hydraulisch

• Vorstbestendigheid

goed

Euralcode:

10.02.02

Baselcode:

B1210

Staalslak 0-30 mm

Staalslak 0-6 mm

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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HEROS
FERRO

GESLOTEN OBJECTEN
Bij de opwerking van AVI-bodemassen worden ferro en non-ferro
metalen teruggewonnen.
De ferro scrap wordt vervolgens schoongemaakt en gesorteerd op
afmeting en soort waardoor er verschillende schone fracties scrap
ontstaan. Bij dit proces ontstaan ook bijproducten als gesloten objecten.
Gesloten objecten (gasflessen, brandblussers en andere vaten) worden
door handmatige sortering van de andere schroot soorten gescheiden.
Dit is een kwalitatief uitstekend Ferro om verwerkt te worden als knip
schroot.

Technische gegevens:
Afmetingen:

Groter dan 80 mm

Zuiverheid Fe:

ca. 95%

Euralcode:

19.01.02

Baselcode:

B1010

Contact
Voor nadere inlichtingen, vragen of advies kunt u terecht bij:

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer 1225

E: info@heros.nl
T: +31(0) 115 – 471 258
I: www.heros.nl
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