PRESTATIEVERKLARING
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Gewassen gnnd 4/16.
GRÂO85 Zeefinstatlatie Keestrack Deatroyer Explorer 1800
Toeslagmateriaal voor beton.
NON EN 12620:2002+A1:2008
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Rewinn B.V
Amerikahavenweg 12
1045 AD Amsterdam
Tel. +31 (0)20 6147821
Keestrack Destoyer Explorer 1800
www.rewinn.nl
info5trewinn.nl
KvK rtummer:30085877
Naam en con n.v.t.

6. Systeem of Systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct
volgens de CPR. Systeem 2+
7.

8.

In geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:
De aangemelde Certificatie instantie Eerland Cerlification BV., identiflcatin nummer NB 1425, CPR-004F heeft
onder systemen 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole op de installatie
uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de productieconlrole op zich nemen.
Op basis daarvan is het conformiteitcerlificaat noor de prodacliecontrole voor de installatie verstrekt.
Certificaatnummer Factory Produclion Controle FPC NO 1425, CPR-004F
Europese tec n.v.l.
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De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestalieverklaring in punt 9.
Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de oroduceol genoemd in pont 4.
Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: A. Pouw. directeur

Plaatsen datum: Amsterdam,29 mei 2020
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