PRESTATIEVERKLARING
Nr. G4-0803/01
1. Unieke identificatiecode van het producttype: Ecolor Geprofileerde NT Vezelcement plaat en hulpstuk
2. Type, partij, of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel zodat het bouwproduct geïdentificeerd kan
worden zoals vereist in Artikel 11 (4): EN 494 G4 E NT
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:
Dakbedekking voor gebouwen – Binnen- en buitenwandafwerking en plafondafwerking
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11 (5):
Eternit BV
Haven 12
7471LV Goor
Nederland
5. Wanneer van toepassing, naam en contactadres van de bevoegde vertegenwoordiger die is gemachtigd voor de
taken zoals gespecificeerd in artikel 12 (2): Geen
6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de consistentie van de bouwproducteigenschappen
volgens CPT, Bijlage V: Systeem 3
7. In geval van een prestatieverklaring van een product dat valt onder een geharmoniseerde standaard: MPA NRW
C1:0432 – nr. 230005044-1
8. Prestatieverklaring
Essentiële eigenschappen

Productprestatie

Mechanische weerstand

Geharmoniseerde technische
specificatie

Klasse C 1 X

Slagvastheid

Voldoet aan 1380 mm
overspanning
Broof

Brandgedrag aan de buitenzijde
Brandklasseª

A2-s1,d0

Vrijkomen van gevaarlijke stoffenª

Minder dan 0,2%

Waterdichtheid

NEN494: 2012 + A1: 2015

Geen waterdruppels
a

Afmetingtoleranties
Lengte
Breedte
Dikte

Platen:
+10mm
+10/-5mm
+0.6mm
Hulpstukken:
+10mm
+1mm

Lengte en breedte
Dikte
Bestendigheid:
- warm water test
Rl>0.7
- verzadigd/droog test
Rl>0.7
- vries/dooi test
Rl>0.7
- hitte/regen test
Voldoet
a
Eigenschappen die van toepassing zijn op een hulpstuk. Alle eigenschappen zijn van toepassing op geprofileerde
platen.
9. De prestatie van het in punt 1 en 2 genoemde product sluit aan bij de prestatieverklaring in punt 8.
Deze verklaring is verstrekt onder de alleenverantwoordelijkheid van de producent genoemd in punt 4.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
G.A. Bakker
Hoofd kwaliteitsbeheer en After Sales

Goor, 01-04-2017

