
 

 

PRESTATIEVERKLARING Nr. R-CM650S-1 
Conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011 

(Verordening bouwproducten) 
 
 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
Remix Zandcementmortel Snel R-CM650S-1 
 

2. Beoogd(e) gebruik(en):  
Voor het maken van cementgebonden dekvloeren voor 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 (VCAP): 
Systeem 4 
 

6. Geharmoniseerde norm: 
EN-13813: Dekvloermortel en dekvloeren – Dekvloermortels – Eigenschappen en eisen 

 
 

7. Aangegeven prestatie(s): 
 

Essentiële kenmerken1 Prestaties2 Geharmoniseerde technische 
specificaties3 

Brandklasse A1fl  
 
 
 
 

EN 13813 

Vrijkomen van corrosieve stoffen CT 
Waterdoorlatendheid NPD 
Waterdampdoorlatendheid NPD 
Druksterkte C30 
Buigtreksterkte F5 
Slijtvastheid NPD 
Geluidsisolatie NPD 
 Geluidabsorptie NPD 
Warmteweerstand NPD 
Chemische bestandheid NPD 

 

 
1. 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, 
2. 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, 

3. 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. 
 

 

8. 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 
 
 
 
 
 
        Remix Droge Mortel BV is een    Mr. W.G. van ’t Slot  
         werkmaatschappij van AGAR Holding B.V.    Directeur Remix Droge Mortel BV 
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