
Nr.: 03/01/0016.01

Heeft initiële testen gedaan op 11.04.2013 volgens systeem 3 bijlage V van richtlijn Nr. 305/2011 van 9 maart 2011 voor het verhandelen 
van bouwproducten en het certificaat met het volgende nummer uitgegeven: 

DD 4806/1A/2012K

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 
V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Kiwa MPA Bautest GmbH - Georg-Schumann-Str. 7 -  01187 Dresden  (2007)

PRESTATIEVERKLARING
Volgens verordening (EU) No 305/2011 Annex III

Bouwproductenverordening

Voor het product

codex Power CX 1

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

1. Unieke identificatiecode van het producttype

EN 12004 C2TE

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Duitsland

Niet relevant

Chargenummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de 
fabrikant bepaald:

Cementhoudende mortels met verhoogde eisen, minder slip en langere open tijd

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 
11, lid 5:
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Essentiële karakteristieken Prestatie Geharmoniseerde technische 
norm

Brandgedrag E
Hechttreksterkte bij droge 
omstandigheden ≥ 1 N/mm²

Hechttreksterkte bij vochtige ≥ 1 N/mm²
Hechttreksterkte bij warme 
omstandigheden ≥ 1 N/mm²

Hechttreksterkte bij vorst/dooi 
wisseling ≥ 1 N/mm²

Vrijkomen van gevaarlijke 
stoffen NPD

Verlengde open tijd: 
Hechttreksterkte ≥ 0,5 N/mm² (30 min)

*NPD - no performance determined

Ulm 19.09.2013

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Michael Zieger, Manager produktveiligheid en Compliance
(Naam en functie)

Plaats en datum van afgifte (Handtekening)

0

Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

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:

12004:2007+A1:2012

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

codex Power CX1 2 / 2


