PRESTATIEVERKLARING
conform bijlage III van verordening (EU) Nr. 305/2011
voor het product EH2 PAGEL Epoxyharsmortel
Kunsthars gietvloer/coating
Nr. 520202
1.

Eenduidig kenmerk van het producttype:
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4

2.

Type-, charge- of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct
conform artikel 11 sub. 4:
Chargenummer: zie product verpakking

3.

Door de producent bedoelde toepassing of bedoelde toepassingen van het bouwproduct
overeenkomstig de van toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie:
EN 13813
Kunsthars gietvloer/coating voor binnen gebruik in gebouwen
(systemen zoals in productinformatieblad)

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en de contactgegevens van de
producent conform artikel 11 sub. 5:
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany

5.

Eventuele naam en contactgegevens van de gevolmachtigde, die met de opgave conform
artikel 12 sub. 2 belast is:
Niet van toepassing

6.

Systeem of systemen ter goedkeuring en controle op de geleverde prestaties van het
bouwproduct conform bijlage V:
Systeem 4 (voor binnen gebruik in gebouwen)

7.

Met betrekking tot de prestatieverklaring, inzake een bouwproduct, dat onder een
geharmoniseerde norm valt:
Niet van toepassing

8.

Met betrekking tot de prestatieverklaring, inzake een bouwproduct, die ten behoeve van een
Europese Technische Goedkeuring is afgegeven:
Niet van toepassing

9.

Toegezegde prestatie
Relevante kenmerken

Brandweerstand
Vrijkomende corrosieve substanties
Waterdoorlatendheid
Slijtvastheid (Abrasion Resistance)
Aanhechtingssterkte
Slagvastheid (Impact Resistance)
Contactgeluidisolatie
Geluidsadsorptie
Warmteisolatie
Chemische bestendigheid
Gevaarlijke bestanddelen

Prestatie
Efl
SR
NPD
≤ AR1
≥ B1,5
≥ IR4
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

Geharmoniseerde
technische norm

EN 13813:2002

a) Overeenkomstig het besluit van de commissie 2010/85/EU op 09.02.2010 voldoet het product aan de brandklasse E,
zonder dat dit nog verder aangetoond behoeft te worden.
b) NPD = No Performance Determined (Geen prestatie vastgesteld)

10. De prestatie van het product zoals omschreven in sub. 1 en sub.2 is in overeenstemming met
de prestatie conform sub.9. De verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze
prestatieverklaring berust uitsluitend bij de fabrikant uit sub.4
Getekend in opdracht en uit naam van de fabrikant:
Dipl. Ing. Bernd Gehrke
(Technische Leitung)

Essen, 19.06.2013

……………………………………………..

(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)

