PRESTATIEVERKLARING
conform bijlage III van verordening (EU) Nr. 305/2011
voor het product E1 PAGEL Ankermortel
Nr. 450100
1.

Eenduidig kenmerk van het producttype:
EN 1504-6: ZA.1

2.

Type-, charge- of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct
conform artikel 11 sub. 4:
Chargenummer: zie product verpakking

3.

Door de producent bedoelde toepassing of bedoelde toepassingen van het bouwproduct
overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie:
Verankeringsproduct

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en de contactgegevens van de
producent conform artikel 11 sub. 5:
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany

5.

Eventuele naam en contactgegevens van de gevolmachtigde, die met de opgave conform
artikel 12 sub. 2 belast is:
Niet van toepassing

6.

Systeem of systemen ter goedkeuring en controle op de geleverde prestaties van het
bouwproduct conform bijlage V:
Systeem 2+ (voor toepassingen in gebouwen en civieltechnische constructies)
Systeem 4 (voor toepassingen, die onder de bouwvoorschriften inzake brandveiligheid vallen)

7.

Met betrekking tot de prestatieverklaring, inzake een bouwproduct, dat onder een
geharmoniseerde norm valt:
EN 1504-6, Systeem 2+:
De inlichtingen verstrekkende dienst, Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V.,
Kenmerk nr. 0921, heeft de aanvangsinspectie van de fabriek en de fabriekseigen
productiecontrole alsook het huidige systeem van controle, goedkeuring en evaluatie van de
fabriekseigen productiecontrole overeenkomstig het systeem 2+ uitgevoerd en als volgt
vastgelegd:
Certificaat van conformiteit van de fabriekseigen productiecontrole
Certificaatnummer 0921 - CPR - 2096

8.

Met betrekking tot de prestatieverklaring, inzake een bouwproduct, die ten behoeve van een
Europese Technische Goedkeuring is afgegeven:
Niet van toepassing

9.

Toegezegde prestatie
Relevante kenmerken

Uittrekweerstand
Chloride ionengehalte
Brandweerstandsklasse
Gevaarlijke bestanddelen

Prestatie
≤ 0,6 mm
≤ 0,05 %
A1
NPD

Geharmoniseerde
technische
norm

EN 1504-6:2006

NPD = No Performance Determined (Geen prestatie vastgesteld)

10. De prestatie van het product zoals omschreven in sub. 1 en sub.2 is in overeenstemming met
de prestatie conform sub.9. De verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze
prestatieverklaring berust uitsluitend bij de fabrikant uit sub.4
Getekend in opdracht en uit naam van de fabrikant:
Daniel Schempershofe, Hoofd Laboratorium
(Naam en functie)

Essen, 01.07.2013

……………………………………………..

(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)

