Prestatieverklaring
Nummer: NT2015-03-01
1. Unieke identificatiecode
van het producttype:

Naturetech

2. Type-, partij- of
Naturetech Prestige, Naturetech Provencial, Naturetech Laurentian
serienummer, dan wel een
ander identificatiemiddel
Techniche klasse: EN312:2010 & EN13986
voor het bouwproduct,
zoals voorgeschreven in
Productgroep(en): 1465, 1466
artikel 11, lid 4:

3. Beoogde gebruiken van
het bouwproduct,
overeenkomstig de
toepasselijke
geharmoniseerde
technische specificatie,
zoals door de fabrikant
bepaald:
4. Naam, geregistreerde
handelsnaam of
geregistreerd handelsmerk
en contactadres van de
fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel
11, lid 5:

Panelen voor exterieur toepassing

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

Fetim BV
Quality Assurance Manager Fetim Group
Mw Max Vos
Kopraweg 1
1047 BP AMSTERDAM
Tel: +31 20 5805223
Email: m.vos@fetimgroup.com

Fetim BV
Kopraweg 1
1047 BP Amsterdam
Nederland

6. Het systeem of de
Systeem 2+
systemen voor de
beoordeling en verificatie
van de
prestatiebestendigheid van
het bouwproduct, vermeld
in bijlage V:
7. Indien de
prestatieverklaring
betrekking heeft op een
bouwproduct dat onder
een geharmoniseerde
norm valt:

De Notified body verricht de initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek en voert de
permanente bewaking, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de fabriek en hij heeft het EGcertificaat 105-108 uitgegeven.

8. Indien de
NVT
prestatieverklaring
betrekking heeft op een
bouwproduct waarvoor een
Europese technische
beoordeling is afgegeven:

DoP Naturetech
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9. Aangegeven prestatie

Dikte
parallel
perpend.

10.1
0.65

MPa

Breeksterkte

23

MPa

Dichtheid

760

kg/m³

2

%

Dikte zwelling (24H)
Formaldehyde emissie

E1

Wateropname

11

%

Liniaire uitzetting (90% RH)

0.19

%

Hardheid

3500

N

Nagel uittrekbaarheid

1220

N

Nagel uittrekbaarheid (schuin)

1350

N

> 1680

mm

Impact
Versnelde veroudering

MOR
permanente dikte toename

Pentachlorophenol emissie

60
3.6

EN312:2010

%

PCP = Geen bijdrage

De prestaties van het product zoals genoemd bij punt 1 en 2, zijn in overeenstemming met de aangegeven
prestaties bij punt 9.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant zoals geïdentifeerd
bij punt 4.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Fetim BV.
Ondertekend voor en namens Fetim BV door:

Mw. M. Vos - Quality Assurance Manager Fetim Group

Amsterdam, Nederland - 01/03/2015

DoP Naturetech

mm

12.6

Treksterkte

10. De prestaties van het
in de punten 1 en 2
omschreven product zijn
conform de in punt 9
aangegeven prestaties.

Geharmoniseerde
technische
specificatie

Prestatie

Essentiële kenmerken
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