PRESTATIEVERKLARING
volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011
Naam van het product: Tangit PVC-C
Nr. 00134
1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 14814 – PVC-C/PN16

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct,
zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargenummer: zie verpakking van het product

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde
technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische kunststoffen voor fluïda

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de
fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf

5.

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel
12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet relevant

6.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4

7.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:
Niet relevant

8.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese
technische beoordeling is afgegeven:
Niet relevant
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9.

Aangegeven prestatie

EN 14814 - PVC-C/PN16

Essentiële kenmerken

Prestaties

Binnendruk/dichtheid
Uittrekbestendigheid
Bestendigheid tegen hoge temperaturen

1000 h
conform
conform

Geharmoniseerde
technische
specificaties

EN 14814:2007
EN 14814:2007
EN 14814:2007

10. 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 exclusieve
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Baptiste Chièze
International Brand Manager

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(name and function)

(name and function)

(signature)

(signature)

Düsseldorf, 14.06.2013
(place and date of issue)

-2-

Bijlage

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
08
00134
EN 14814: 2007
PVC-C Lijmen voor drukleidingsystemen van thermoplastische
kunststoffen voor fluida (PN 16)
In installaties voor transport/afvoer/opslag van water, dat niet voor
menselijk gebruik bestemd is
Binnendruk/dichtheid
1000 h
Uittrekbestendigheid
pass
Bestendigheid tegen hoge temperaturen
pass
*Zolang er geen afstemming van een Europees vergunningensysteem voor
bouwproducten (EAS) heeft plaatsgevonden, moet bij contact met drinkwater aan de
nationale bepalingen of adviezen worden blijven voldaan.
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