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PRESTATIEVERKLARING 
conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 14 

 

voor het product GunAccelerator P50 

 

Ref. nr. 40502-02 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

EN 934-5: T2 

 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals 

voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Chargenummer: zie verpakking van het product 

 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Alkalivrije verstarrer/versneller voor spuitbeton 

 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 

fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 lid 5: 

Grouttech (Nederland), Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet 

Grouttech (België), Victor Bocquéstraat 11, 9300 Aalst 

 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, 

lid 2, vermelde taken bestrijkt:  

niet relevant 

 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van 

het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

Systeem 2+  

 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 

De goedgekeurde instantie Materialprüfungsamt, MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA), 

Universität Stuttgart – (NB 0672), heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:  

Verklaring van de conformiteit van de interne productiecontrole (FPC) 

Certificaatnummer: 0672 – CPR - 0447 

 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een 

Europese technische beoordeling is afgegeven: 

niet relevant 

 



 

 

 

9.  Aangegeven prestatie 

 

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 

technische specificaties 

Chloride gehalte (Cl) max. 0,1 M-% EN 934-5: 2008 

Alkali gehalte (Na2O-equivalent) max. 1,0 M-% EN 934-5: 2008 

Corrosiegedrag Samenstelling volgens EN 
934-1:2008 Appendix A1 

Samenstelling volgens EN 
934-1:2008 Appendix A2: 

Formate 

EN 934-1: 2008 

„Setting time“ 

 Start 

 Eind 

 

Max. 10 minuten 

Max. 60 minuten 

EN 934-5: 2008 T2 

Druksterkte na 28 dagen Minimaal 90% van de 
controlemix 

EN 934-5: 2008 T2 

Druksterkte na 90 dagen Test mix > test mix na 28 
dagen 

EN 934-5: 2008 T2 

Gevaarlijke bestanddelen NPD EN 934-2: 2008 

 

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 verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 

fabrikant: 

  

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

 

R.P. Wiedemeijer, directeur 

 

 

 Nunspeet, mei 2014 …………………………………………….. 

   


