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Traditioo & Quolity

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

P.T.8.-MEMBRAAN WATERDICHT

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Het lotnummer staat vermeld op de verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde
technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Waterondoordringbare vloeibaar aangebrachte product voor het gebruik onder verlijmde
keramische tegels ( gelijmd met een C2 lijm volgens EN 12004)
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de
fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL- P.T.B.-COMPAKTUNA IID
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIUM
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12,
lid 2, vermelde taken bestrijkt: Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van
het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt: EN 14891:2012
Het Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen {MPA NRW) met identificatienummer 0432 heeft
onder systeem 3 proeven uitgevoerd en aangetoond dat het product voldoet aan de
typekeuringseis zoals beschreven in rapport 220012712-18-1.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese
technische beoordeling is afgegeven: Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
Initiële treksterkte
Hechtsterkte na:
waterbelasting
contact met kalkwater
veroudering door warmtebelasting
vries/dooi-belasting

•
•
•
•

waterdichtheid
Scheuroverbruggend vermogen
• bij normale omstandigheden (23° C)
bij laae temperaturen (-5° C)
Emissie van gevaarlijke stoffen

•

Prestaties
:?:0,5N/mm2

Geharmoniseerde
technische specificatie

:?:0,5N/mm2
:?: 0,5N/mm2
:?: 0,5N/mm2
:?: 0 5N/mm2
Geen
waterindrinaina

EN 14891:2012

:?: 0,75mm
Zie MSDS
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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:

K. SMESSAERT, Algemeen Directeur
(naam en f net e)

GENT, 18/05/2018
(plaat en c,atum v r afg1hel

