
 

Prestatieverklaring 
 

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

 

Voor het product MC-Floor Screed BE 

 

Nr. IN4416000 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
 

    EN 13813: ZA.1.1   

 

2. Type-, charge- serienummer of een ander kenmerk voor de identificatie van het       
bouwproduct in overeenstemming met artikel 11 paragraaf 4: 

 
Chargenummer: zie de verpakking van het product 

 

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

Cementgebonden dekvloer mortel 

 

Handmatige toepassing van het cement 

Machinale verwerking van het cement 

   

4. 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 

 

5. Indien van toepassing naam en contactadres van de gemachtigde, die wordt belast met de 
taken in overeenstemming met artikel 12 paragraaf 2: 

 
Niet relevant 

 

 
6. 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 4 

(Voor toepassing in en op gebouwen en kunstwerken) 

 

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

 
niet relevant 



8. In het geval de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een 

Europees technische beoordeling is afgegeven: 

 

niet relevant 

 

9. Aangegeven prestaties 

 

Belangrijkste kenmerken Prestatie 
 

Geharmoniseerde 
technische specificatie  

Druksterkte C50 

EN 13813:2003 
 
 
 
 

Treksterkte F5 

Slijtvastheid A15 

Brandgedrag A1 

Onthechting van corrosieve substanties CT 

 

 

 

10. De prestaties van het product volgens de nummers 1 en 2 komen overeen met de 
aangegeven prestaties van nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze 
verklaring van de productprestaties is alleen de fabrikant in overeenstemming  
met paragraaf 4. 
 
 
 
Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant:  
 
 

John van Diemen 
Hoofd van de Chemische ontwikkeling en Kwaliteitscontrole 

                
       Bottrop, 21.01.2021 …………………………………………….. 
  (Unterschrift) 
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