Prestatieverklaring
Prestatieverklaring Nr. DoP 0769/003DHP/NL/2015
1.

Unieke identificatiecode van het producttype:

2.

Type, partij of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in Artikel 11(4):

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in Artikel 11 (5):

6.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7.

De NOBO Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Certification body N° 0769 - heeft de initiële inspectie uitgevoerd van de productie-installatie en van de

Koud gerolvormde stalen profielen.

Identificatie per bundel label en/of op het product.

Montageklare stalen profielen voor dragende en niet-dragende toepassingen in stalen constructies.

voestalpine Sadef nv, Bruggesteenweg 200, 8830 Gits, België

System 2+
productiecontrole in de fabriek, en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en verstrekt het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek met nummer: 0769 - CPR - VAS - 00443 - 3.
8.

Aangegeven prestaties:

Geharmoniseerde
technische Specificatie

Essentiële eigenschap

Prestatie

8.1

Toleranties op afmetingen en
vorm

Volgens technische tekening H052.038

8.2

Lasbaarheid

8.3

Breuktaaiheid, impact weerstand

8.4

Draagvermogen

8.5

Vermoeiingssterkte

NPD

8.6

Weerstand tegen brand

NPD

8.7

Reactie op brand

8.8

Vrijgave van cadmium en zijn
componenten

NPD

8.9

Radioactieve straling

NPD

8.10

Duurzaamheid

9.

De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Berekend door De Hoop Pekso, Terneuzen

Klasse A1

EN 1090-1:2009 + A1:2011

EN 10346

Continu dompelverzinkt volgens EN 10346

Kristof Roelens, Hoofd kwaliteit

Gits, 2015

(Naam en functie)

(Plaats en Datum)

(Handtekening)
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