
PRESTATIEVERKLARING 

NR. 0333-CPR-8401 
 

1. Unieke identificatiecode van producttype : Calcium aluminate cernent EN 14647 - CAC 

2. Type, partij of serienummer of enig ander element ten behoeve van identificatie van het bouwproduct zoals vereist volgens Artikel 11(4): 

3. Bedoeld gebruik van het bouwproduct in overeenstemming met de geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant: 

Bereiding van beton, mortel, grout, enz. 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist volgens Artikel 11 (5): 

Ciment Fondu®  

Kerneos : Usine de Dunkerque 

Route du Fortelet - ZIP de Mardyck 

59279 MARDYCK 

5. Daar waar van toepassing, naam en contactadres van de bevoegde vertegenwoordiger die een volmacht heeft voor de taken zoals 
gespecificeerd in Artikel 12(2): 

Niet van toepassing 

6. Systeem of Systemen voor beoordeling en verificatie van prestatieconstante van het bouwproduct zoals vermeld in Bijlage V: 

Systeem 1 + 

7. In geval van een prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat valt onder een geharmoniseerde norm. 

Het geïnformeerde orgaan, AFNOR Certification N° 0333, voerde onder systeem 1+ de bepaling van het producttype uit op basis 
van typetesten (inclusief monstername), initiële inspectie van de productievestiging en de fabriekscontrole van de productie, het 
voortdurende toezicht op, beoordeling en evaluatie van fabriekscontrole van de productie, de audittesten van monsters die zijn 
genomen voordat het product op de markt werd gebracht, en heeft het certificaat van productconstante afgegeven. 

10. De prestatie van het product zoals geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is conform met de verklaarde prestatie in 

punt 9. Deze prestatieverklaring is afgegeven op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals vermeld 

in punt 4. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

Wilfrid HEINTZ  
Quality Manager 

Dunkerque, 2 juli 2013 

Essentiële eigenschappen Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie 
Calcium aluminate cernent bestanddelen en  CAC  
samenstelling  

Compressieve sterkte 
(6.00 uur en 24.00 uur) 

Voldoet aan de vereisten  

Zettijd Voldoet aan de vereisten 
EN 14647:2005 Aluminagehalte Voldoet aan de vereisten 

Sulfidegehalte Voldoet aan de vereisten  

Chloridegehalte Voldoet aan de vereisten  

Alkaligehalte Voldoet aan de vereisten  

Sulfaatgehalte (als S03) Voldoet aan de vereisten  

 

9. Verklaarde prestatie 



 

 

 

Identificatienummer van de certificatie-instelling 

KERNEOS  

8, rue des graviers  

F-92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  

Te! : +33 1 46 37 90 00 - Fax : +33 1 46 37 92 00 

Usine de Dunkerque 

13 

Naam of identificerend merk van de producent  

Geregistreerd adres van de producent  

Naam of identificerend merk van de fabriek waar het cement is 

geproduceerd 

 
De laatste twee cijfers van het jaar markering werd bevestigd 

 
Nummer van de CE prestatieverklaring 

 

0333-CPR-8401 

EN 14647 

CAC 

Bereiding van beton, mortel, grout, enz.  

Aangegeven prestatie is gedefinieerd door de standaardomschrijving. 

Nummer van de Europese Norm 

Standaard omschrijving van producttype 

 

Bedoeld gebruik voor de relevante norm 

 

Verklaarde prestatie 

 


