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PRESTATIEVERKLARING
volgens bijlage III van Verordening (EU) Nr. 305/2011 (Verordening voor bouwproducten) 

No. DoPJK3.2-0.7A5

1.     Unieke identificatiecode van het producttype: 
 
Heterogene PVC-vloertegel (EN 649) 
Dikte: 3,2 mm – dichtheid: 1722 ± 50 kg/m3

2.    Bedoeld gebruik of bedoelde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de van  
toepassing zijnde geharmoniseerde technische specificatie, zoals verstrekt door de fabrikant: 
 
Bedoeld voor gebruik als vloerbedekking in een gebouw (EN 14041)

3.    Fabrikant: 
 
Aspecta BV, Argon 37A 4751XC Oud Gastel (Industrieterrein Borchwerf nr. 2181 Roosendaal) Nederland

4.    Indien van toepassing naam en contactadres van de bevoegde vertegenwoordiger wiens  
opdracht de taken bevat gespecificeerd in artikel 12(2): 
 
Niet van toepassing

5.    Systeem of systemen van beoordeling en verificatie van constante prestatie van het bouwproduct  
zoals uiteengezet in bijlage V: 
 
Systeem 3

6a.  In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: 
 
Aangemelde instantie nr. NB 1023 (Institut Pro Testováni a Certifikazi, a.s. Zlin, Czech Republic) uitgevoerde vaststelling van  
producttype onder systeem 3 van EN 14041:2004/AC:2006 of 3 abril 2014

6b.  In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische  
beoordeling is afgegeven: 
 
Niet van toepassing
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Essentiële eigenschappen Prestatie
Geharmoniseerde technische 
specificatie

Reactie op brand / duurzaamheid van 
reactie op brand 
EN 13501-1:2010

B fl s1 EN 14041:2004/AC:2006

Het vrijkomen van formaldehyde 
EN 717-1:2005

E 1 EN 14041:2004/AC:2006

Slipweerstand 
EN 13893:2002

DS EN 14041:2004/AC:2006

Waterdichtheid 
EN 13553:2002

N/A

Warmtegeleiding 
EN 12667:2001

0.21149 W/(m.K) EN 14041:2004/AC:2006

Elektrisch gedrag NPD

Inhoud van pentachloorfenol
Geen pentachloorfenol-bevattende 
producten toegevoegd

EN 14041:2004/AC:2006

7.     Verklaarde prestatie:

Waar krachtens artikel 37 of 38 de specifieke technische documentatie is gebruikt,  
zijn de vereisten waaraan het product voldoet:

Niet van toepassing

8.    De prestatie van het product aangegeven in punten 1 is in overeenstemming met de verklaarde prestatie in punt 7. 

Deze prestatieverklaring is afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals  

aangegeven in punt 3. 

Getekend voor en namens de fabrikant door: 

Claudia Kunath Marketing Director

Roosendaal 07/08/15

Print Name & Position

Signature

At [place] On [date of issue]


