PRESTATIEVERKLARING
Nummer: CRP2013-07-01
1. Unieke identificatiecode
van het producttype:

Compact glad reclameplaat

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

Compact glad reclameplaat
- 3 - 10 mm

3. Beoogde gebruiken van
het bouwproduct,
overeenkomstig de
toepasselijke
geharmoniseerde
technische specificatie,
zoals door de fabrikant
bepaald:
4. Naam, geregistreerde
handelsnaam of
geregistreerd handelsmerk
en contactadres van de
fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel
11, lid 5:

Toepassingen als gevelbekleding en aanverwante gebieden, luifels, balkon-panelen, decoratieve en puivullingen
waar een gematigd niveau van UV-en weersbestendigheid vereist is.

5. Indien van toepassing,
naam en contactadres van
de gemachtigde wiens
mandaat de in artikel 12,
lid 2, vermelde taken
bestrijkt:

Fetim BV
Quality Assurance Manager Fetim Group
Mrs Max Vos
Kopraweg 1
1047 BP AMSTERDAM
Tel: +31 20 5805223
Email: m.vos@fetimgroup.com

Technische Klasse: 438-7
Productgroep(en): 1455

Fetim BV
Kopraweg 1
1047 BP Amsterdam
Nederland

6. Het systeem of de
Systeem 1
systemen voor de
beoordeling en verificatie
van de
prestatiebestendigheid van
het bouwproduct, vermeld
in bijlage V:
7. Indien de
prestatieverklaring
betrekking heeft op een
bouwproduct dat onder
een geharmoniseerde
norm valt:

de aangemelde productcertificatie-instantie verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid van het product op
basis van:
De bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening,
getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product; de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole in de fabriek;
permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

8. Indien de
NVT
prestatieverklaring
betrekking heeft op een
bouwproduct waarvoor een
Europese technische
beoordeling is afgegeven:

DoP Reclameplaat
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9. Aangegeven prestatie
Prestatie

Essentiële kenmerken

D-s2, d0

Reactie op brandontwikkeling
Brandbestendigheid

NPD

Waterdampdoorlaatbaarheid

NPD

Weerstand tegen axiale uittrekking van
schroeven

1000 - 4000N

Geluidissolatie

NPD

Buigsterkte

Pass

Elasticiteits modulus

Pass

Temperatuur weerstand

NPD

Thermische schokbestendigheid

Pass

Duurzaamheid: Weerstand tegen natte
omstandigheden

Pass

Formaldehyde-emissie

1.35 g/cm³

"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. "

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.
Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Nederland - 28/06/2013
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EN 438-7: 2005

E1

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

Geharmoniseerde
technische
specificatie
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