DoP (Declaration of Performance)
PRESTATIEVERKLARING Nr HRB250219
Conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(verordening bouwproducten)
1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
HRB E4

2.

Beoogd(e) gebruik(en):
Bindmiddel op basis van portlandcement voor wegenbouw toepassingen

3.

Fabrikant:
MPG BV
Hoogveld 20
6598 BL Heijen

MPG BV
Paltrokmolen 41
3352XE
Papendrecht
0485 551262
Info@mpgbv.eu
www.mpgbv.eu

www.mpgbv.eu
4.

Gemachtigde:
Niet van toepassing.

5.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 2+

6.

Geharmoniseerde norm:
EN-13282-1:2013: Snel verhardende hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw
Aangemelde instanties:
Kiwa BV (identificatienummer 0956)

7.

Aangegeven prestatie(s):
Essentiële kenmerken1
Druksterkte 7d (N/mm2) gemiddelde over 6 maanden
Druksterkte 28d (N/mm2) gemiddelde over 6 maanden
Begin binding (minuten)
Sulfaatgehalte (%)
Zeefrest 0,09mm (%)
Vormhoudendheid (mm)
1.
2.

3.

8.

Prestaties2
34,9
41,4
>180
<4
<15
<10

Geharmoniseerde technische
specificaties3

EN-13282:2013

Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het in punt 2 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische
specificatie zijn bepaald.
Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 5 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in
niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven,
worden de letters NPD (No Performance Determined = geen prestaties bepaald) vermeld.
Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld: a) Referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm
en (indien van toepassing) het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie, of: b) Referentiedatum
van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument (indien beschikbaar) en het referentienummer van de gebruikte Europese technische
beoordeling.

Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
Niet van toepassing.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in verstrekt
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Heijen, 25 februari 2019
Dhr. Drenth
Algemeen directeur MPG BV

