<TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Szám: 0679 – CPD – 0227
1)

Terméktípus egyedi azonosító kódja:
CimentNaturelPrompt– Európai Műszaki Engedély ETA-07/0019 – CNP CE

2)

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési
termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően:
CIMENT NATUREL PROMPT (gyorsan kötő cement) – CNP CE

3)

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Beton, habarcs, injektálóhabarcs stb. előállítása

4)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
VICAT – 4 rueAristideBergès – BP 36 – 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
(Franciaország)
Saint Egrève-i gyár, 38120 SAINT EGREVE (Franciaország)

5)

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a
megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazható

6)

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére
szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
1+ rendszer

7)

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre Európai
Műszaki Értékelést adtak ki:
Értesített terméktanúsító szerv: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(Építésügyi Tudományos és Műszaki Központ)CSTB N°0679 végezte, 1+ rendszerben
a következőket:
 a terméktípus meghatározása típusvizsgálat alapján (ideértve a mintavételt is);
 a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése;
 a piacon való forgalomba hozatalt megelőzően vett minták szúrópróbaszerű
vizsgálata,
és kiadta a teljesítmény állandósági tanúsítványt.

8)

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok
Összetétel
Nyomószilárdság
- 15 perc
- 28 nap
Kezdőszilárdság
Zsugorodás
Izzítási veszteség
Térfogatállandóság:
- növekedés
- SO3-tartalom
Kloridtartalom
9)

Teljesítmény

Harmonizált műszaki
előírások

CimentNaturelPrompt: CNP
- 15 perc: ≥ 3 MPa
- 28 nap: ≥ 20 MPa
≤ 4 perc
≤ 1500 µm/m
≤ 14%

ETA-07/0019

- növekedés: ≤ 20 mm
- SO3-tartalom: ≤4,0%
≤0,10%

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban
feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért
kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
olvashatatlan aláírás
MrsSandrineMANSOUTRE, a cementminőség-ellenőrző csoport vezetője
kelt.: L’Isle d’Abeau, 2013. július 01.
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