PRESTATIEVERKLARING Nr. R-TL611-1 en TL613-1
Conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(Verordening bouwproducten)
1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
Remix Flexibele Tegellijm SK grijs R-611-1 en wit R-TL613-1

2.

Beoogd(e) gebruik(en):
Voor het verlijmen van tegels op vrijwel alle ondergronden, wand en vloer, binnen en buiten.

3.

Fabrikant:
Remix Droge Mortel BV
Hoofdstraat 41 NL-9531 AB Borger

4.

Gemachtigde:
nvt

5.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3

6.

Geharmoniseerde norm:
EN-12004+A1 Lijmen voor tegels-Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding
Aangemelde instantie(s):
De ITT test met bepaling van producttype op basis van testen volgens systeem 3 is door IKOB (aangemeld
testlaboratorium nr. 0960) uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in rapport nr. 13-PR127-RE

7.

Aangegeven prestatie(s):
Essentiële kenmerken1
Brandklasse
Initiële hechtsterkte
Initiële hechtsterkte na veroudering door water
Initiële hechtsterkte na veroudering door warmte
Initiële hechtsterkte na vorst-dooi cycli
Hechting na open tijd (na 30 min)
Classificatie
1.
2.

3.

8.

Prestaties2
F
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 1 N/mm²
≥ 0,5 N/mm²
C2TE

Geharmoniseerde technische
specificaties3

EN-12004+A1

Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het (de) 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 overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Borger, 8 januari 2020
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