
  

  

 

Prestatieverklaring 
Nr. 1032-CPD-0023-002 

 
1. Unieke identificatie code van het product-type: 

Pigment(en)- en pigmentpreparaten voor het inkleure n van cement- en/of kalkgebonden bouwstoffen 
DIN EN 12878: 2005+AD: 2006, Categorie A 
DIN EN 12878: 2005+AC: 2006, Categorie B, met toevo eging van “BB” of “QE73”in de verkoopbenaming 
 

2. Het type, charge- of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct volgens Artikel  11 
(4):  Chargenummer zie verpakking  
 

3. De door de producent beoogde toepassing(en) van het bouwmateriaal , volgens de toepasbare overeengestem-
de technische specificatie:  inkleuren van cement- en/of kalkgebonden  bouwmater ialen, categorie B ook 
geschikt voor gewapend beton  
 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de producent volgens artikel 11 
(5): Harold Scholz & Co. GmbH, Ickerottweg 30, 45665 Rec klinghausen,  Duitsland  
 

5. Indien van toepassing, naam en adres van de geautoriseerde verdeler wiens mandaat de taken beslaat volgens 
artikel 12 (2): Niet van toepassing  

 
6. Systeem of systemen van waardering en verificatie  van de prestatieconstantheid van het bouwproduct volgens 

CPR, Annex V: System 2+  
 
7. De organisatie voor certificering “KIWA MPA Bautest GmbH, Niederlassung Beckum” (NB 1032) heeft de initiële 

inspectie van de  fabriek en de fabrieksproductiecontrole uitgevoerd. Ook met het lopende toezicht , de beoorde-
ling en de fabriekseigen evaluatie van het productieproces onder systeem 2 en de uitgifte van het certificaat van 
bestendigheid van prestaties (No.1032-CPD-0023) is deze organisatie belast. 
 

8. Verklaarde prestaties 
Essentiële eigenschappen  Prestatie  overeengestemde technische specificatie  
Hoofdbestanddeel Geslaagd 

DIN EN 12878:2005 + AC:2006 

Uithardingstijd Geslaagd 

Druksterkte Categorie A  
Categorie B * 

Oplosbaar chloride gehalte 
Categorie A  
Categorie B * 

Totaal chloride gehalte  
Categorie A  
Categorie B * 

Wateroplosbaar gehalte 
Categorie A  
Categorie B * 

Gloeiverlies n.p.d. 

Radioactiviteit uitstoot en   
afgifte van gevaarlijke stoffen     

niet van toepassing 

* bij toevoeging van “BB” of “QE73” in de verkoopbenaming 
 

9. De prestatie van het product volgens de nummers 1 en 2 is conform de verklaarde prestaties in punt 8. Deze 
prestatieverklaring is uitgegeven onder de eindverantwoordelijkheid van de in punt 4 vermeldde producent. 

 
 

Ondertekend voor en uit naam van de producent door: 
Zlatko Matijasic (technisch manager) 

 
 

Recklinghausen, 26-07-2013  _____________________________________ 
              (handtekening) 


