Postal
address:

BERDAL Rubber & Plastics B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG ALMELO
The Netherlands

Contact: T: +31 (0)546-572672
F: +31 (0)546-575635
info@berdal.com

CE -Prestatieverklaring
Nº: 2013/B/90/A
1. Producttype en identificatie
FOLIEFOL MULTITOP EX
2. Type, batch, of serienummer of enig ander element waardoor identificatie van het bouwproduct zoals vereist
overeenkomstig is met artikel 11, lid 4:
Zie item 1 (vermeld op de verpakking van het product).
3. Het beoogde gebruik of het gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig met de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals verzien door de fabrikant:
Ademende waterdichte dakbedekking vervaardigd door thermische verlijmde buitenste
sponning met een polypropyleen hechting en een binnenlaag van micro poreuze
ploypropyleenfolie voor ondersteunde of niet ondersteunde dakconstructie voor beide
toepassingen, hout onderspanning of direct over de thermische isolatie met de aanbevolen
overlapping. Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of handelsmerk en contactadres van de fabrikant als
vereist in overeenkomstig artikel 11, lid 5:
BERDAL RUBBER & PLASTICS B.V.
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo
5. Naam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger waarvan het mandaat betrekking
heeft op de taken, vermeld in artikel 12, lid 2 van contactpersoon:
Niet vermeld
6. Systeem of systemen van beoordeling en verificatie van standvastigheid van de prestaties
van het bouwproduct als uiteengezet in bijlage V:
system 3
7. Prestatieverklaring betreffende een bouwproduct gedekt door een geharmoniseerde norm:
EN 13859-1 2014, bevestiging onder systeem 3 uitgevoerd en een testrapport uitgegeven door in CSI
a.s. (NB 1390)

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

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur
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8. Prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling heeft
aangegeven:
niet uitgegeven
9. Prestatieverklaring:
Essentiele kenmerken

Prestatie

Geharmoniseerde
technische specificaties

Materiaalgedrag bij brand

Eenheden
[klasse]

Nominale waarde
E

-

Waterdichtheid

[klasse]

W1

-

-

-

-

-0,01

+0,015

-30 / -30

+50 / +45

-40 / -35

+60 / +55

-15 / -25

+35 / +40

EN 12311-1
EN 13859-1;2

-15 / -30

+40 / +40

EN 13859-1;2
Bijlage C

-40 / -50

+70 / +70

EN 12310-1
EN 13859-1;2

-

-

EN 1109
EN 495-5

Waterdichtheid na
[klasse]
W1
kunstmatige veroudering
Waterdamp transmissie
[m]
0,02
eigenschappen (Sd)
Maximale trekkracht
[N/50mm] 290 / 205
MD / CMD
Maximale trekkracht na
[N/50mm] 260 / 180
kunstmatige vergrijzing
MD / CMD
Treksterkte
[%]
45 / 80
eigenschappen: rek
MD / CMD
Rek na kunstmatige
[%]
35 / 65
vergrijzing
MD / CMD
Weerstand tegen
[N]
150 / 180
scheuren
MD / CMD
Flexibiliteit bij lage
[°C]
-40
temperaturen
Notes: MD – Machine richting, CMD – Gekruisde machine richting.
10

Tolerantie
-

EN 13501
EN 11925-2
EN 1928
EN 13111
EN 13859-1;2
Bijlage C
EN 12572
EN 1931
EN 12311-1
EN 13859-1;2
EN 13859-1;2
Bijlage C

De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de
aangegeven prestaties in punt 9. Deze verklaring van prestaties is afgegeven onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de fabrikant aangegeven in punt 4.

Dit product bevat geen gevaarlijke stoffen (volgens REACH Nr. 1907/2006).

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

G.J. van Kamperdijk
Algemeen Directeur

