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1. Unieke identificatiecode 
van het producttype:

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

Hardboard

Hardboard FSC® gecertificeerd, Lakboard FSC® gecertificeerd, Hardboard Oiltempered FSC® gecertificeerd
- 3,2 mm

Technische klasse: HB

Productgroep(en): 1030  

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

oductg oep(e ) 030

Voor intern gebruik als structurele component in droge omstandigheden.

Fetim BV4. Naam, geregistreerde 
handelsnaam of 
geregistreerd handelsmerk 
en contactadres van de 
fabrikant, zoals 
voorgeschreven in artikel 
11, lid 5:

5. Indien van toepassing, 
naam en contactadres van 
de gemachtigde wiens 
mandaat de in artikel 12  

Fetim BV
Kopraweg 1
1047 BP Amsterdam
Nederland

Fetim BV
Quality Assurance Manager Fetim Group
Mw Max Vos
Kopraweg 1mandaat de in artikel 12, 

lid 2, vermelde taken 
bestrijkt:

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

Systeem 4

Kopraweg 1
1047 BP AMSTERDAM
Tel: +31 20 5805223
Email: m.vos@fetimgroup.com

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

8. Indien de 
prestatieverklaring 
betrekking heeft op een 
b d    

NVT

NVT

bouwproduct waarvoor een 
Europese technische 
beoordeling is afgegeven:
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9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken

Geharmoni-
seerde 

technische 
specificatie

Buigsterkte
3,2 mm > 30 N/mm²

Internal bond
3,2 mm > 0,5 N/mm²

Prestatie

EN 13986: 
2004
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Reactie op vuur ontwikkeling 3,2 mm E

Formaldehyde emissie

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

2004

E1

"De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven 
prestaties bij punt 9.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentifeerd 
bij punt 4. "

Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Nederland - 28/06/2013
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