Prestatieverklaring
Nummer: ATN2013-07-01
1. Unieke identificatiecode A4/316 Modiwood nagel met diameter 2,4 mm en lengte 45mm
van het producttype:

A4/316 Modiwood nagel met diameter 2,4 mm en lengte 45mm
2. Type-, partij- of
serienummer, dan wel een
Technische klasse: EN 14592:2008
ander identificatiemiddel
voor het bouwproduct,
Productgroep(en): 1419,
zoals voorgeschreven in
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:
5. Indien van toepassing,
naam en contactadres van
de gemachtigde wiens
mandaat de in artikel 12,
12
lid 2, vermelde taken
bestrijkt:

Bevestiging van gevelbeplating

Fetim BV
Kopraweg 1
1047 BP Amsterdam
Nederland

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

Systeem 3
6. Het systeem of de
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:

Notified body No. 1015

NVT
8. Indien de
prestatieverklaring
b
betrekking
kki
h
heeft
f op een
bouwproduct waarvoor een
Europese technische
beoordeling is afgegeven:
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9. Aangegeven prestatie

pull through resistance

Flat head: 54

Fhead,k (N/mm²)

2 458

M y,k [N/mm]

14.98 loading across fibre
4.33 loading along fibe

f ax,k [N/mm2]

3.82

Ftens,k (N/mm²)

yield moment
withdrawal parameter

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

EN 14592:
2008

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 - 28/06/2013
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