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Prestatieverklaring
In overeenstemming met bijlage III van de verordening EU No. 305/2011

Nr DWU-13-1-06
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Unieke identificatiecode van het producttype:
Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander
identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Beoogde gebruiken van het bouwproduct,
overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde
technische specificatie, zoals door de fabrikant
bepaald:
Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd
handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Indien van toepassing, naam en contactadres van de
gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2,
vermelde taken bestrijkt:
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid van het
bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Eenheid certificatie instantie: Indien de
prestatieverklaring betrekking heeft op een
bouwproduct waarvoor een Europese technische
beoordeling is afgegeven:

Conbud 03030
Zie productverpakking

Vocht isolatie onder diverse types van bevloering

BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
Nederland
Niet van toepassing

Systeem 3
ITB nr. 1488 heeft voorbereidende studies
uitgevoerd in het systeem 3 en het verslag
vrijgegeven.
Het centrale onderzoek en ontwikkeling en het
systeem 3 heeft bestudeerd en de testrapporten
vrijgegeven.
Niet van toepassing

Signed for on behalf of the manufacturer by /
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur
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Essentiële kenmerken
Geharmoniseerde technische specificaties
Waterdichtheid
Weerstand tegen invloed
Duurzaamheid tegen veroudering product
Duurzaamheid na aanraking met Alkaline
Weerstand om te buigen bij lage temperaturen
Weerstand tegen scheuren (nagel schacht)
Verlijmen van kracht
SD waarde
Weerstand tegen statische belasting
Materiaalgedrag bij brand
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Prestatieverklaring
PN-EN 14909:2012E
Waterdicht vanaf 2kPa
> 200 mm
Niet van toepassing
Niet van toepassing
25°C
64 N (lang)
63 N (gekruist)
Niet aangegeven
Sd = 83 m (±30%)
5 kg
Klasse F

Verklaring: 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.

Signed for on behalf of the manufacturer by /
Getekend namens de producent door:

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur

