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Unieke identificatiecode van het producttype:

Op sterkte gesorteerd constructiehout

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel

11

, lid 4:

Vuren geschaafd vanaf kopmaat 44mm x 94 mm en groter
Vuren ruw vanaf kopmaat 46mm x 100mm en groter

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Gebruik volgens de productiestandaard EN 14081-1:2005 + A1:2011

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel

11

, lid 5:

JéWéRET Verkoopmaatschappij BV - Schelluinsestraat 41 - 4203 NK Gorinchem - Nederland

5.

lndien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12,\id2, vermelde taken bestrijkt:

N.v.t.
o.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V van de verordening (EU) Nr
305/2011 d.d 9 maart 2011.
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7.

lndien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemm¡ng van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten
(indien relevant) heeft uitgegeven,

No. 1224 BM-Trada

n.v,t

Aangemelde instantie

8.

van

lndien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

N.v.t.

9.

Aan
Essent¡ële

Reactie bij brand

Sterkte klasse
10

Preslâties

Geharmoniseerde tochnische spec¡f icaties

D-s2, d0

EN 13501-'l

c16lc24tTR26

EN 338

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclus¡eve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens JeweRET Verkoopmaatschappij B.V door:

åJ-ì

Dhr. Dirk Bergman - General Manâger

¡P

(naam en functie)
Gorinchem, 22 novemþer 201 3

(plaats en datum van afgifte)
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