BENOR CERTIFICAAT Nr.
21/61/358

afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van cementen TRA 600
aan de firma

thomas zement GmbH & CO. KG
Banhofstrasse 40
DE-59597 Erwitte
voor het cement met volgende aanduiding

CEM I 42,5 N CE BENOR
vervaardigd in de productie-eenheid

Erwitte
Bahnhofstrasse 40
D-59597 Erwitte
BENOR nr. 61
in overeenstemming met de technische voorschriften PTV 603 en
de van toepassing zijnde Belgische normen NBN B 12-108:2015, NBN B 12-109:2015 en NBN B 12-110:2002
'RRUKHWDIOHYHUHQYDQKHWFHUWLILFDDWJHHIW%(&(57DDQGDWRSEDVLVYDQHHQUHJHOPDWLJHH[WHUQHFRQWUROHRSGHLQGXVWULOH]HOIFRQWUROHHQGRRU
middel van controleproeven in een extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder
neemt om de overeenstemming met de technische voorschriften en de van toepassing zijnde Belgische normen NBN B 12-108:2015,
NBN B 12-109:2015 en NBN B 12-110:2002 te waarborgen.
De door de producent verklaarde specifieke gebruiksgeschiktheid van het cement is:
Milieuklasse(n):
Alle klassen / Toute classe
Omgevingsklasse(n) - Niet gewapend beton:
Alle klassen / Toute classe
Omgevingsklasse(n) - Gewapend en voorgespannen beton:
Alle klassen / Toute classe
Verklaard maximaal gehalte aan Na2O-equivalent :
1RQG«FODU«1LHWYHUNODDUG
De BENOR-fiche met de nauwkeurige beschrijving van de eigenschappen van het cement is beschikbaar bij de producent.
Op basis van de toekenning en het behoud van dit certificaat verleent BE-CERT de certificaathouder het recht tot het gebruik van het BENOR-merk. Het
bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op de leveringsbon en, in voorkomend geval,
op de verpakking.
Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het geleverde product.
Dit certificaat is geldig tot 31/01/2022. De geldigheid van dit certificaat kan nagegaan worden via de website https://extranet.be-cert.be.
Afgeleverd te Brussel, op 13/01/2021

ir. C. Ladang
Directeur

Het BENOR-merk is een gedeponeerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). De BENOR-certificatie is een vrijwillig
systeem dat tot stand komt bij consensus tussen de belanghebbende partijen.
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