
10. De p$tat¡s van het in de punten '1 en 2 omschreven poduct zìjn @nfom de ¡n punt I aangeleven pEtal¡6.
Deze prætat¡€verklaring mrdt v€ßtrokt onder de exclusìev€ veranlwrdolijkhe¡d vañ de in punt 4 vemelde fabrikant:
Ondertekend v@r en namens de fabrìkânt d@r:

(plaals en dãtum van alsltle)

Dhr. Mâdm kardse - Busin*s Unil Dtætor

(naam eñ lunclie)

Goriñchèm. 17 âugustus 2016

7. lnd¡en de pGtat¡everilaring belrekking heeft op een bousprcduct dal onder een gehamoniseerde rcm vall:

Naam van de aangemelde t6ilaboElorium, dat het certilìæat van overeeNlemming van de prcduct¡e@nlrcle in de fabrìek, irep€ct¡eÉpporten en berekening mpporten

(indien relevant) heeft uitgegeven.

niet van toepassing

--* 
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ASQUAL- CEO334

8. lndien de prGlalieverklaring betrekking heeft op een bouv,prcductEalwr æn EuDpse technische bæordeling ¡s afgegeven:

niet van toepassing

9.
Essál'ô16 kdmerkÐ Gàârmoniwde tæhnishê srifi æti6

bi.i brand 81 s1 d0 ENl 3501 -1

van gevaarlijke stoffen
Niet aanwezig

Test n¡et noodzakelijk
Maximale tolerant¡e in mg/ kg spanplafond

metâlen en andere stoffen EN12149 (Antominy) Sb 60
(Arsenic) As 25
(Barium) Ba 500

(Cadmium) Cd 25
(Chrome) Cr 60

(Lead) Pb 90
(Mercury) Hg 20

(Selenium) Se 165

Geen tesl vereist indien geen toevoeging
t¡jdens de productieproces en als de

grondstoffen worden gerapporteerd door
leveranciers geen betrekking hebben op
deze inhoud: verklaringen en certificaten

nyl Chloride monomeer
N¡et aanwez¡g

om te verif¡ëren

Maximale aandeel < 1omg/ kg
2149 Têst n¡et

rdampdoorlatenheid ISO 2528 1184 Vl m2 Geen norm

gewicht
245grl m2 Waarde +l- 10o/o

EN rSO 2286-2

Lichtdoorlatendheid
EN tSO 105 802

>7 >6

onder de invloed van vocht CHO/TRO < 1% in elke richting
EN14716 appendix C

Gevoeligheid voor de ontwikkeling van
micro organismen

Methode B: 0
Betreft alleen doek voor spanplafonds

Vormvastheid onder invloed van warmte CHO/TRO <10%à60'c
EN 12280-1 (30min)

Treksterkte CH28/TR62 > 10 daN/s cm
rso 1421

cH 3,7 / TR 6,9 >3daN

3. Bæogde gebruiken van het bou$prcduct, oveEenkomstig de toepasselijke gehamon¡seerde techn¡sche spæ¡ficatie, æals d@r de fabrikant bepaaldl

Binnenafwerking plafonds overeenkomstig EN14716

@nlactadB van de fabrikant, æals wrgeschre ven ¡n artikel 1'1, lid 5:4. Naam. ger€g¡strærde handelsnaam of 9eregìstreerd handelsmerk en

www.ieweret.eu

5. lndien van toepæing, naam en @ntactadE van de gemacht¡gde wiens mandaat de ¡n artikel 12, lid 2, vemelde taken bestrijkt:

n.v.t.

Het sysleem of de syslemen wr de b@rdeling en verificatie van de p.stal¡eb6tendigheid van het bouwrcducl,

Systeem 1 (brandveiligheid / Systeem 4 (overige e¡genschappen)

6. vemeld in biilage V;

(( PRESTATIEVERKLARING vri(ootvaart(rÁr?rr a v
JGUIGI'F

DOP ¡wn o¡z

Doek tbv Spanplafond

1. Unieke'iilentìfiætieædevan het prcducttype:

2. Type,partij-ofserienummer,danreleenanderidentifìcatiemìddel@rhetbous,prcducl,æalswrgschreveninart¡kel 11,|¡d4:

Spanplafond volgens norm EN14716:2005


