Prestatieverklaring (DoP)
DoP-414338-001 (NL)
1.

type geprefabriceerd betonproduct

Geprefabriceerde keermuurelementen al dan niet volgens op projectniveau door de opdrachtgever
goedgekeurde tekening.
-MAB 1 - 1500x750x400
-MAB 2 - 1125x750x400
-MAB 3 - 750x750x400
-MAB 4 - 375x750x400
-MAB 5 - 1200x600x400
-MAB 6 - 900x600x400
-MAB 7 - 600x600x400
-MAB 8 - 300x600x400
De identificatie van het keermuurelement gebeurt d.m.v. een artikelnummer. Aan elk artikelnummer is
een artikel gekoppeld, dat je kan terugvinden in een algemene overzichtslijst.

2.

Identificatie

3.

toepassingsgebied

Keermuurelement geproduceerd uit gewone, versterkte of voorgespannen normaal gewicht beton
voor de bouw van keerwanden. Keermuurelementen mogen worden gebruikt in seismische gebieden,
op voorwaarde dat zij voldoen aan de eisen die specifiek zijn voor dit gebruik.

4.

naam, adres fabrikant

5.
6.

naam, adres gevolmachtigde
systeem voor beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid
activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals
vereist in de geharmoniseerde norm

BETONAGGLOMERATEN GUBBELS NV.
Steenweg naar As 4
B-3630 Maasmechelen
T: +32 89 65 78 85
F: +32 89 65 78 86
info@masterbloc.be - www.masterbloc.be
niet van toepassing
AVCP systeem 2+

7.

8.

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland BV. met identificatienummer 0620 heeft onder
systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek
uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de
productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek
verstrekt.
niet van toepassing

activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals
vereist in de Europese Technische beoordeling
9. aangegeven prestatie
prestaties
geharmoniseerde technische specificatie
essentiële kenmerken
C 30/37 of per project te bepalen
EN 15258 inclusief de eventuele amendementen
- druksterkte beton:
- wapeningsstaal (ftk - fyk):
en corrigenda
niet van toepassing
zie geometrie of per project te bepalen
- mechanische sterkte:
zie overzichtslijst of per project te bepalen
- geometrie:
per project te bepalen
- duurzaamheid:
NPD
- waterdampdoorlatendheid:
Verklaring is opgesteld volgens methode 1 en 3 in Annex ZA van EN 15258
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:
Dhr. Gubbels Bjorn
Directievertegenwoordiger
1/10/2015
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