PRESTATIEVERKLARING
Nr CPF11425004F-GRAO75-16.02
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Granutaat 0/4 mm
GIfAO75
Toeslagmatenaal voor beton.
NEN EN 12625:2002oA1.2008
Theo Pouw Recycling bv
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT
Tel. +31 (0)30 24 25252
Fax +31 (0)30 2425242
www.theopouw.nl
Mobiel 9003
Naam er. contactadres van de gemaChtigde
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6.’Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constavlheict van de eigenschappen van het bvuwprnduct
volgens dv CPR, bijlage V:
Systeem 2+
In geval prestatieverklaneg van een product dat vult onder de geharmoniseerde standaard.
De aangemelde cortificatie instantie Normec Certification, identibcatie nummer NB 1425. CPR-004F heeft
onder systemen 2° de inibele inspectie van de productie installabe en van de productiecontrole op de installatie
uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de producliecontrole op zich nemen
Op basis daarvan is het conformiteitcertifcaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.
Certificaatnummer Faclory Prvduction Controle FPC NB 1425, CPR-004F
8. Europese technische beoordeling
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De prestalieoerklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9.
Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4.
Getekend voor en namens de producent door
Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaatsen datum: Utrecht, 13augustus2015
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