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Prestatieverklaring 

Nr. BE0094/01 
 

in overeenstemming met Annex III van verordening (EU) Nr. 305/2011 
(Construction Products Regulation) 

 

Voor het product:     MasterProtect P 310 

 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

EN 1504-2 principes 1.3 / 2.2 / 8.2 
 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals 
voorgeschreven in artikel 11, lid 4 : 

Batch nr.: zie verpakking van het product 
 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 
technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald : 
 

Primer voor buigzame en elastische waterproofing en beschermende coating  
 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, 
zoals omschreven in artikel 11, lid 5 : 

BASF Belgium Coordination Center Comm.V. 
Business Belux – Construction 
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711 
B – 3945 Ham 
Tel.: +32 (0) 11 34 04 34 
Fax.: +32 (0) 11 40 13 92 
basf-cc-be@basf.com - www.basf-cc.be 

 
5. Indien van toepassing, naam en adres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, 

vermelde taken bestrijkt : 

Niet van toepassing 
 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct, vermeld in bijlage V : 

AVCP Systeem 2+ 
 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde 
norm valt : 

De aangemelde certificatie-instelling   
     BCCA 

     Rue d’Arlon 53 
     B – 1040 BRUSSELS(identificatienummer  0749) 
 
Heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: 

- De initiële inspectie van de productie installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek 
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- De permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek. 

- En heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 
met nummer : 0749-CPD-BC2-562-0013-0005-001 verstrekt. 
 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese 

technische beoordeling is afgegeven : 

Niet van toepassing 
 

9. Aangegeven prestatie: Thoro Primer 1000 

MasterProtect P 10 is een Primer voor MasterProtect 320/ MasterProtect 330 EL onder de 

geharmoniseerde technische specificatie EN 1504-2:2004 

 
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 

aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant 

       
         
Christoph de Monie       Richard Webers 
Site Manager Ham &        Technical Manager 
Supply chain manager EBE for Benelux 
       
 

Ham, 30/06/2013 
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