
 

Prestatieverklaring 
 

 Overeenkomstig bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 

 

voor het product Emcefix-spachtel F lang 

 

Nr. CC45210 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
 

EN 1504-3: ZA.1a 

 

 

2. Overeenkomstig het beoogde gebruik of de beoogde toepassingen van het bouwproduct 
volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties zoals door de fabrikant 
bepaald: 

 
Betonvervanger voor de statische en niet-statische herstelling 

Handmatige toepassing van het cement (3.1) 

 

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 
fabrikant overeenkomstig artikel 11 paragraaf 5: 

 
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 

Am Kruppwald 1-8 

46238 Bottrop 

 

 
4. Systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid m.b.t. de 

prestaties van het bouwproduct in overeenstemming met bijlage V: 

System 2+  

 

5. In het geval de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct, dat onder een 
geharmoniseerde norm vastgelegd wordt: 

  

 

De aangemelde instantie (MPA Karlsruhe) identificatienummer 0754, heeft de eerste inspectie van 
de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek gedaan en voert de permanente bewaking, 
beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uit, volgens het Systeem 2+ 
gemaakt en als volgende uitgegeven: 
 
 

Certificaat van overeenstemming van de in de fabriek uitgevoerde productiecontrole 

0754-CPR-15-0412 

 

 

 

 



6.  Aangegeven prestaties 

 

Belangrijkste kenmerken Prestatie 

 
Geharmoniseerde 

technische specificatie  
 

Druksterkte Klasse R1  

 EN 1504-3:2005 

Cloride gehalte ≤ 0,05 % 

Hechtsterkte ≥ 0,8 MPa 

Temperatuurwissel 
verdraagbaarheid in combinatie met 
vorst-dooizout-belasting 

Visuele inspectie doorstaan, 
≥ 0,8 MPa 

Brandgedrag Klasse A1 

Gevaarlijke stoffen EN 1504-3, Pkt. 5.4 

 

De prestaties van het product volgens de nummers 1 en 2 komen overeen met de aangegeven 
prestaties van nummer 6. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze verklaring van de 
productprestaties is alleen de fabrikant volgens paragraaf 3. 

 
 

Ondertekend in naam van de fabrikant en voor de producenten van: 

 

Dr. -Ing. Claus-M. Müller 
Directie 

 

 

 

       Bottrop, 19.06.2018 …………………………………………….. 
  (Unterschrift) 

 

 

 

Bijlage  
Volgens Art. 6 (5) regeling (EU) Nr. 305/2011 wordt bij de product prestaties een veiligheidsblad conform regeling (EG) Nr. 

1907/2006 (REACH), bijlage II toegevoegd. 

 


