
ST_DOP_1307_NL_Declaration_of_Performance

1. Unieke  identificatie Drooggeperste keramische tegels met wateropname Eb  ≤  0.5%  

2. Aanduiding
Drooggeperste keramische tegels met wateropname Eb  ≤  0.5%  
Artikelcodes beginnend met BK, MA, MB, MC, MK, MX, KK, XK4, YU

3. Toepassing voor vloeren en wanden binnen en buiten

4. Naam en contactadres fabrikant

Dutch Tiles B.V.
Australielaan 21-25
6199 AA  Maastricht Airport
THE NETHERLANDS

6.
Systeem  voor  de  beoordeling  en  verificatie  
van de prestatie-bestendigheid

Systeem 4

7.
Activiteit van de aangemelde 
certificatie-instantie  zoals  vereist  in  de  
geharmoniseerde norm

N.A.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument

Brandreactie A1fl/A1
o.g.v. beschikking 96 / 603 / CE
en  bijbehorende  wijzigingen

Uitstoot van schadelijke stoffen:
- Cadmium*
- Lood*

NPD (geen prestatie vastgesteld)
NPD (geen prestatie vastgesteld)

EN 14411: 2012

Breeksterkte,  dikte  ≥  7.5  mm > 1300 N

Breeksterkte, dikte < 7.5 mm >   700 N

Slipweerstand** NPD (geen prestatie vastgesteld)

Tastbaarheid*** NPD (geen prestatie vastgesteld)

Binding/adhesie voor cementgebonden lijm,
type C2

NPD (geen prestatie vastgesteld)

Thermische schokbestendigheid test doorstaan

Duurzaamheid:
- binnen:
- buiten: vorst- en dooibestendigheid

test doorstaan
test doorstaan

*        Alleen  noodzakelijk  voor  materialen  die  in  contact  komen  met  levensmiddelen  of  wanneer  dit  vereist  is  volgens  de  desbetreffende  nationale  wettelijke  regelingen.      
**    Alleen  noodzakelijk  wanneer  dit  vereist  is  volgens  de  desbetreffende  nationale  wettelijke  regelingen;;  raadpleeg  de  technische  informatie  in  onze  catalogus  en  technische
          specificaties  voor  productspecifieke  gegevens.
***  Alleen  voor  tactiele  vloeren,  indien  aangevraagd  voor  blinden  en  slechtzienden:  als  beschrijving  van  het  oppervlak

10.

De  prestaties  van  het  in  de  punten  1  en  2  omschreven  product  zijn  conform  de  in  punt  9  aangegeven  prestaties.  De  
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Maastricht Airport, 18 juni 2013                                                                                   Getekend:

                                                                                                                                     E. Frijns - Managing Director

PRESTATIEVERKLARING
1307VTUGLV01
(ongeglazuurde  vloertegels)


