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Kompetenz . Zuverlässigkeit. Qualität.

CERTIFICAAT
van overeenstemming van productiecontrole in de fabriek
Nr. 0921 - CPR - 2097
In overeenstemming met verordening EU Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van g
maart 2011 (the Construction Products Regulation or CPR) , is dit certificaat van toepassing op
bouwproducten volgens EN 1504-6

Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies Definities, eisen, kwaliteitsborging en conformiteitsbeoordeling
Deel 6: Verankeren van betonstaal

voor de toepassingen
• Aanbrengen van verbindings- en wapeningsstaven
in beton in voorgevormde sleuven of geboorde
gaten (4.2)
volgens EN 1504-6:2006, tafel ZA.1a

geproduceerd door

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen

en geproduceerd in de fabriek

Werk Dorsten

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de
prestatiebetrouwbaarheid zoals beschreven in Annex ZA van de geharmoniseerde norm

EN 1504-6:2006
in combinatie met de bepalingen uit EN 1504-8:2004 en overeenkomstig het systeem 2+ worden
toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek voldoet aan alle daarin gespecificeerde eisen.
Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op 20.07.201 0 en bl ijft geldig , zolang de testmethoden en/ of
eisen van de productiecontrole in de fabriek voor het evalueren van de prestaties van de in de
geharmoniseerde norm gespecificeerde kenmerken niet veranderen en het
product en de

~:~::::~:~:::.~d~~~::~: in de fabriek niet significant worden gewijzigd!
Dr. Ulf
Hoofd van de certi

Onofficiële vertaling - in geval van discrepanties prevaleert de Duitse taalversie.
lnoffizielle Übersetzung - bei Unstimmigkeiten ist die deutsche Version maBgeblich.
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