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01. Unieke code van het producttype:
WTN 48149070

02. Type-, batch- of serienummer of een ander kenteken voor de
identificatie van het bouwproduct volgens artikel 11 lid 4:
niet van toepassing

03. Door de fabrikant voorziene toepassing of toepassingen van het
bouwproduct volgens de toepasbare geharmoniseerde technische 		
specificatie:
wandbekleding, die vooral voor decoratieve doeleinden op binnenmuren, scheidingsmuren of plafonds wordt gelijmd.

04. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en
contactgegevens van de fabrikant volgens artikel 11 lid 5:
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Telefon: +49 202 6110 0
Telefax: +49 202 6110 495
Internet: http://www.erfurt.com
E-Mail: info@erfurt.com

05. In voorkomende gevallen naam en contactgegevens van de gevolmachtigde, die verantwoordelijk is voor de taken volgens artikel 12 lid 2:
Dr. Christian Bockelmann
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
Telefon: +49 202 6110 229
Telefax: +49 202 6110 89229
Internet: http://www.erfurt.com
E-Mail: c.bockelmann@erfurt.com

06. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van bouwproducten volgens bijlage V:
Systeem 3 (volgens DIN EN 15102:2007 + A1: 2011 bijlage ZA, tabel ZA.4)
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432
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07. In geval van een prestatieverklaring over een bouwproduct dat
krachtens een geharmoniseerde norm wordt geregeld:
DIN EN 15102:2007+A1:2011 bijlage ZA, tabel ZA.4
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432

08. In geval van een prestatieverklaring over een bouwproduct waarvoor
een Europese Technische Goedkeuring is uitgevaardigd.
niet van toepassing

09. Verklaarde prestaties
Voornaamste kenmerken

Prestaties

Brandbaarheid

C-s2,d0 of beter
Test op gipsplaat gelijmd.
geslaagd

Vrijkomen van
formaldehyde
Vrijkomen van andere
gevaarlijke stoffen:
• zware metalen en
andere elementen
geslaagd
• Vinylchloride monomeer geslaagd
Geluidsabsorptie
geen prestaties
vastgesteld
Thermische weerstand
geen prestaties
vastgesteld

Geharmoniseerde
technische specificatie
EN 13501-1
EN 15102:2007+A1:2011
EN 1541
EN 15102:2007+A1:2011
EN 71-3

Indien volgens art. 37 of 38 de specifieke technische documentatie werd gebruikt, de
eisen, waaraan het product beantwoordt:
niet van toepassing

10. De prestaties van het product volgens de nummers 1 en 2 beantwoorden aan de verklaarde prestaties volgens nummer 9. Verantwoordelijk
voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de
fabrikant volgens nr.
Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:
Dr. Christian Bockelmann, Umwelt / Arbeitssicherheit
(naam en functie)
Wuppertal, de dato 01.11.2016		
(plaats en datum van de uitreiking)		

(handtekening)

