
4 BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION
Stichters: WTCB en SECO

U Geaccrediteerde certificatie-instelling n Q28PR

jBEN0 R [)Aarlenstraat 53 Tel.: + 32 2 238 24 11

BCCA BE - 1040 BRUSSEL Fax: + 32 2 238 24 01

CERTIFICAAT VAN OVEREENKOMSTIGHEID

BB - 563 - 0412 - 0058 - 002

BCCA verklaart dat wordt vastgesteld dat

Grouttech NV
Victor Bocquéstraat 11

8E - 9300 AALST

de nodige maatregelen treft om te bewerkstelligen dat het product

NSM MULTIREP R4

vervaardigd in de productie-eenheid

002

beantwoordt aan een specificatie, opgemaakt volgens de regels van de norm NBN EN 1504-3 en de
Technische Voorschriften voor het BENOR-merk PTV-BB-563 “Technische voorschriften voor herstelmortels
voor beton”.

De gecertificeerde eigenschappen zijn opgenomen in de overeenkomstige Genormaliseerde Technische Fiche, die
integraal deel uitmaakt van dit certificaat (versie 001 van 29 april 2011).
Dit certificaat is gebaseerd op de vaststelling dat de producent volgende taken uitvoert, overeenkomstig het
Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van producten voor de herstelling en bescherming van beton
TRA-BB-563 van BCCA:

De uitvoering van initiële typeproeven in functie van de declaratie voor het op de markt brengen van elk
nieuw product en bij elke significante wijziging van een bestaand product;

> De implementatie van een door BCCA goedgekeurd productiecontrolesysteem, dat beantwoordt aan de
regels van de norm NBN EN 1504-3 en het TRA-BB-563;
De toepassing van een door BCCA goedgekeurd specifiek conformiteitscontroleplan voor alle onder
certificatie vervaardigde producten.

En op een extern toezicht door BCCA, dat bestaat uit:
> Een regelmatige validering van de beschikbare ITT, aangevuld met door BCCA zelf uitgevoerde

verificatieproeven;
> Een jaarlijkse audit van het productiecontrolesysteem;
> Een regelmatig nazicht van de resultaten van de zelfcontrole;
> Regelmatige steekproefmatige controleproeven in een extern proeflaboratorium, op monsters door

BCCA genomen in de productie-eenheid of in de markt.

Op basis van dit certificaat verleent BCCA aan Grouttech NV het recht tot het gebruik van het BENOR-merk
als attestering van de conformiteit van de producteigenschappen met de specificatie.

Dit certificaat werd afgeleverd op 29 april 2011 en blijft geldig zolang de voorwaarden vastgelegd in het
Toepassingsreglement TRA-BB-563, en de productiecondities in de productie-eenheid, en de FPC zelf niet
significant wijzigen en ditten laatste tot 31 december 2013. De geldigheid van dit certificaat zal ieder jaar door BCCA
worden herbevestigd. BCCA zal na elk gegrond verzoek betreffende de geldigdVn..dit certificaat de nodige
informatie verstrekken.

Opgemaakt te Brussel op 29 april 2011.
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