Prestatieverklaring volgens EU-VO 305/2011
Nr: 436/1 - 2019-12-11
1.

Unieke identificatie

2.

Aanduiding

Zie leveringsdocumenten

3.

Toepassing

Vulstof voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen, vliegvelden
en andere verkeersgebieden

4

Naam en contactadres fabrikant/
leverancier

Cementbouw Mineralen BV
Industrieweg 15
5861 EK Wanssum

5.

Naam en contactadres gemachtigde

J.B.M. Hudales, TO en KAM-coördinator
Adres: zie 4.b

6.

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

systeem 2+

Vulprofite 30

7.a Europees beoordelingsdocument
(geharmoniseerde norm)

EN 13043:2002/AC:2004
Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor wegen,
vliegvelden en andere verkeersgebieden

7.b Notified body (certificatie-instelling)

COPRO vzw (identificatienr. 1137)

7.c Initiële inspectie

De certificatie-instelling heeft de initiële inspectie van de productie-installatie
en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en heeft tevens de
permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op
zich genomen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de
productiecontrole in de fabriek verstrekt.

7.d EG-conformiteitscertificaat

1137-CPR-436/12

8.

Activiteit van de aangemelde
certificatie-instantie zoals vereist in de
Europese Technische Beoordeling

Niet van toepassing

9.

Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
8.2.1

Geharmoniseerde
technische specificatie

Prestaties

Korrelverdeling
Doorval

2

mm

100

% (m/m)

0,125 mm

89

–

99

% (m/m)

0,063 mm

77

–

87

% (m/m)

≤

10

g/kg

8.2.2

Methyleenblauwwaarde

8.3.1

Watergehalte

8.3.2

Dichtheid

8.3.3.1 Holle ruimte

voldoet
2,45
40

–
–

2,65
44

Mg/m³
% (V/V)

8.3.3.2 Delta ring en kogel

geen prestatie bepaald

8.4.1

Wateroplosbaarheid

geen prestatie bepaald

8.4.2

Watergevoeligheid

8.4.3

Gehalte calciumcarbonaat

geen prestatie bepaald

8.4.4

Gehalte calciumhydroxide

geen prestatie bepaald

8.5.2

Bitumengetal

≤

43

–

10

EN 13043:2002/AC:2004

% (m/m)

49

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Wanssum, 11 december 2019

J.B.M. Hudales
TO en KAM-coördinator

