PRESTATIEVERKLARING
N° 0007-05
1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
Systeemplafonds: bijbehorende glasvliesbedekking

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Minerval E 15, Tonga E (Zie productlabel)

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Bijbehorende glasvliesbedekking

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC
1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex
www.eurocoustic.com

5.

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

6.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
AVCP systeem1 voor brandreactie
AVCP systeem 3 voor andere kenmerken

7.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:
CSTB (aangemelde instantie n° 0679) heeft onder systeem 1 de bepaling van het
producttype op grond van typeonderzoek; de initiële inspectie van de productie-installatie
en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie
van de productiecontrole in de fabriek voor de karakteristieke brandreactie.
en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid.

van

de

SRL (n° 1088), of CSTB (n° 0679) heeft onder systeem 3 het producttype op grond van
typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant), typeberekening,
getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product voor de
karakteristieke geluidsabsorptie.
Een testrapport wordt afgeleverd.
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8.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet van toepassing

9.

Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken

Aanwezigheid
en vrijkomen
Dikte
Uitstoot
Productnaam
Brandreactie
van
mm
formaldéhyde
gevaarlijke
stoffen

Minerval E 15
Tonga E

15
20

A1
A1

Classe E1
Classe E1

NPD
NPD

Gevoeligheid
voor groei van
schadelijke
microorganismen

Geluids
Verbindings
Thermische
absorptie
Buigsterkte
sterkte/
geleidbaarheidDuurzaamheid
w
hechting
W/(m.K)

NPD
NPD

NPD
NPD

NPD
NPD

0.95
0.95

NPD
NPD

De genoemde essentiële kenmerken in de bovenste rij van deze tabel refereren naar deze
opgenomen in de EN 13964:2014.
10.

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:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Dhr. Eric ESCALETTES
Directeur B.U. Plafonds Eurocoustic
Te Courbevoie, op 27/03/2017
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