Prestatieverklaring Nr. 0001
conform supplement III van de verordening (EU) nr. 305/2011

voor het product:
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wedi afdichtsysteem bouwplaat / Fundo
1.

Unieke identiﬁcatiecode van het producttype:
wedi afdichtsysteem bouwplaat / Fundo, bestaande uit:
wedi bouwplaat
wedi Fundo Primo
wedi Tools afdichtingsband
wedi Fundo Riolito
wedi Tools afdichtingshoek
wedi Fundo Rioﬁno
wedi Tools dichtingsmanchetten
wedi Fundo Ligno
wedi 610
wedi Fundo Nautilo
tegellijm voor de verlijming
wedi Fundo Trollo
van de wedi systeemplaten en
wedi Fundo Borgo
de tegels / keramische bekleding
De afmetingen enz. van de betreffende producten vindt u in de goedkeuring ETA-13/0385 onder www.wedi.eu

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identiﬁcatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
chargenummer: zie verpakking van het product

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische speciﬁcatie, zoals door
de fabrikant bepaald: bouwset met waterdichte platen voor de afdichting van wanden en vloeren in natte ruimten. Voldoet aan de
vereisten conform ETAG 022 - deel 3

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven
in artikel 11, lid 5: wedi GmbH, Hollefeldstraße 51, 48282 Emsdetten, Duitsland, Telefoon +49 2572 1560, www.wedi.eu,
info@wedi.de

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 van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in
bijlage V: systeem 2+ / systeem 3

7.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: niet van toepassing

8.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
het geregistreerde keuringsbureau KIWA MPA Bautest GmbH, Greven, NB:0799 heeft de eerste inspectie van de fabriek en de
fabrieksinterne productiecontrole evenals de lopende controle, beoordeling en evaluatie van de fabrieksinterne productiecontrole
volgens het systeem 2+ uitgevoerd en het volgende opgesteld: verklaring van overeenstemming van de fabrieksinterne productiecontrole nr. 0799-CPD-132. De eerste controles voor de brandklasse werden volgens systeem 3 uitgevoerd in een geregistreerd
keuringsbureau.
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9.

Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde technische specificatie

Brandgedrag

E

EN 13501-1

Waterdampdoorlatendheid

Sd > 0,7 m

Waterdichtheid

waterdicht

Scheuroverbruggingsvermogen

categorie 1: 0,4 mm

Hechttreksterkte na opslag

categorie 1 ≥ 0,2 MPa
categorie 2 ≥ 0,3 MPa

Voegoverbruggingsvermogen

categorie 2

Vormbestendigheid

langs- en dwarsrichting < +/- 0,1%
dikte < +/- 5%

Temperatuurbestendigheid

temperatuurbestendig

Waterbestendigheid

waterbestendig

Alkalibestendigheid

alkalibestendig (50 °C/8 W)

Waterdichtheid tegen doordringing

aangetoond

ETAG 022 – deel 3

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een speciﬁeke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:
niet van toepassing
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:
Diplom-ingenieur Martin J. Lottmann,
Hoofd Toepassingstechniek
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Emsdetten, 26.06.2013
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

wedi GmbH · Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Duitsland · Telefoon +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133 · info@wedi.de · www.wedi.eu

