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1.

JGU|ET<ËÍ

PRESTATIEVERKLARING

((

ooo

Uniêko ¡dentificatiecode van het producttype:

Zachtboard

2,

fype-, partij- of serienummer, dân wol een ânder identificatiemlddel voor hêt bouwproduct, zoals voorg€schreven in artikel 11,

l¡d 4:

7mm en 8,5mm en 9mm

3.

Beoogdê gebruiken van het bouwproducl, ovoreankomst¡g de toepassel¡jko gehârmonisoerde techn¡sche speciflcatie, zoals door de fabrikant bepaEld:

Gebruik volgens de productiestandaard EN 13986: 2004

4

Nâåm, gêregistrêerdo handelsnaam of g€registreerd hand6lsmerk en contactadrês van dê fabrikant, zoals voorgeschre- vên in artikel

1

1, lid 5:

JéWéRET Verkoopmaatschappij BV - Schelluinsestraal 4'l - 4203 NK Gorinchem - Nederland

5

lndien van toepassing, naam ên contactadrss van de gomachtigde wiens mandaat de in arlikel 12, lid 2, vemeldo taken bêstrijkt:

N.v.t.
6.

Het systeem of de systemen voor do baoordeling en vorificâtie van do prestatiobest6ndigheid van het bouwproduct, vêrmêld in bijlage V vân de vêrordoning (EU)
Nr 305/201 1 d d. I maart 201 1:

3

7.

lndiên de prestatieverklaring betrekking heeft op 6en bouwproducl. dat onder een gêharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemeldo testlaboratorium, dat het certifìcaat van ovôreenstemming van de productiêcontrolo in de fabri6k, inspoctierapporton en berekening rapporten
(¡ndlen relevant) hooft u¡tgogevsn

No. 0432 Nordrhein-westfalen

n.v.t

Aangemelde instant¡ê

8.

van

lndien de prestatieverklaring betrekking heêlt op een bouwproducl waaryoor een Europese têchn¡schê bêoordel¡ng ls afgegevon:

N.v.t.
v
Essent¡ële kenmerken

Brandgedrag

Klasse

ampdoorlaatbaarheid

F

Formaldehyde emissie

G6harmoniseerdelêchnlschgspeclfìcatles

Prestatles

I

E

Geen resullaat vastgelegd

E1

Pentachlorophenol emissie

N.v.t.

Thermische weerstand R

Geen resultaat vastgelegd

Geluid isolatie

Geen resultaat vastgelegd

EN 139896:2004

Warmtegeleidingscoëffìcient

À

Geen resultaat vastgelegd

Diktezwelling 10%
Duurzaamheid
Buigsterkte 0,9N/mm2

Biologische duurzaamheid
10,

Gebruikersklasse

1

Do prestalies van het in de puntên 1 en 2 omschrêvon product zijn conform de in punt 9 âangegeven prestati6s
Deze prestatieverklaring wordl verstrekt onder de exclusiov€ verantwoordel¡jkhsid van de ¡n punt 4 vermelde fabrikant:
Ondortokond voor en namens JéWéRET Verkoopmaatschappij B V:

Dhr Djrk Bêrgman - ceneral l\4anager
(naam ôn functi6)
cor¡nchem,

1 Jull

2013

(plaals en datum v€n afgifte)
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