19/012/036

afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor de BENOR-certificatie van hulpstoffen TRA 500
Application pour la certification BENOR des adjuvants TRA 500

Sika Belgium nv
Venecoweg 37 - B-9810 Nazareth

Superplastificeerder/Sterk waterreduceerder (EN 934-2 T.3.1/T.3.2) /
Sika Viscocrete 2200 HE

SIKA-Addiment GmbH
Peter Schuhmacher Strasse 8 - D-69181 Leimen

Door het afleveren van dit certificaat geeft BE-CERT aan dat, op basis van
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 eisen van de norm NBN EN 934-2
te waarborgen.

NBN EN 934-2.

De BENOR-fiche met de nauwkeurige beschrijving van de kenmerken van
de hulpstof is bij de producent beschikbaar.

l

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BECERT 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 over het
geleverde product.

Sur base de l attribution et du maintien du certificat, BE-CERT octroie
au titulaire du certificat le droit d utiliser la marque BENOR. La preuve
de la livraison d un produit sous la marque BENOR est fournie par une
l emballage. L utilisation de la marque BENOR ne dispense en aucun

Dit certificaat is geldig tot 31/01/2020. De geldigheid van dit
certificaat kan nagegaan worden via de website www.be-cert.be.
Afgeleverd te Brussel, op 20/12/2018

ir. C. Ladang
Directeur

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