Presstatiieverrklarringg
DoP
P №: Gypro
oc JointFill er 45_LE_0
0613
1. Unie
eke identificcatiecode van
n het producct‐type: Voeg
gmateriaal vo
oor gipskartoonplaten: 3B volgens
v
EN 1
13963.
2. Iden
ntificatiemid
ddel voor hett bouwprodu
uct: Gyproc JointFiller
J
45. Voor identifficatie zie
prod
ductiedatum en
e –tijd op de
e verpakking
3. Beoo
ogd gebruik
k: Bouwwerke
en.
4. Fabrrikant: Saint‐Gobain Consstruction Prooducts Belgium
m, Sint‐Jansw
weg 9, Haven 1602, B‐9130 Kallo
(Belggium).
5. Gem
mandateerde
e: NVT.
6. Systteem voor be
eoordeling en
e verificatiee van de prestatiebesten
ndigheid van
n het bouwprroduct:
Systeeem 3 voor reactie bij bra
and, systeem 4 voor alle an
ndere eigenscchappen.
7. Aang
gemelde insstantie, indie
en de prestattieverklarin
ng betrekkin
ng heeft op eeen bouwpro
oduct dat
onde
er een geharrmoniseerde
e norm valt:
pection‐and certification Body of Viennna met
De aangemelde in
nstantie MA 39
3 – Test, insp
identificatienumm
mer 1140 hee
eft de initiëlee prestatietest voor reactie
e bij brand uiitgevoerd en heeft het
volgeende testrapp
port uitgegev
ven: MA‐39‐V
VFA 2006‐088
81.01
Voorr wat betreft de overige eiigenschappen
n heeft de pro
oducent de in
nitiële prestattietest uitgev
voerd. De
prod
ductiecontrole is in overee
enstemming m
met EN ISO 9001:
9
2008.
8. Tech
hnische beoo
ordelingsinsstantie, indieen de presta
atieverklarin
ng betrekkin
ng heeft op een
e
bouw
wproduct da
at onder een
n technische beoordeling
g valt:
NVT.
9. Aang
gegeven pre
estatie: Zie on
nderstaande tabel,
Essentiële kenm
merken

Prestatie

Geharm
moniseerde te
echnische
specificatiess

Reactie bij brrand

A1

EN 13501‐1
1

Buigsterkte

NVT

EN 13963

10. De p
prestaties va
an het in de punten
p
1 en 2 omschrev
ven product zijn
z conform
m de in punt 9
aang
gegeven prestaties.
Dezee prestatieverrklaring word
dt verstrekt oonder de excllusieve veran
ntwoordelijkhheid van de in
n punt 4
verm
melde fabrikaant.
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