
 

 
 
 

Prestatieverklaring 
DoP №: PL 530  
 

 

1 Unieke identificatiecode van het product 

PLT030 

 

2 Type-, batch- of serienummer of enig ander element dat zorgt voor de identificatie van het 

product zoals verplicht volgens Artikel 11(4) 

Aquaroc 13 

Identificatie van de batch d.m.v. productiedatum op het palletlabel en/of op de product 

 

3 Beoogd gebruik van het product, in overeenstemming met geldende geharmoniseerde 

technische specificaties, zoals opgegeven door de producent 

Wanden en plafonds voor zowel binnen als buiten toepassing 

 

4 Producent 

Placoplatre 
34 avenue Franklin Roosevelt 
F-92282 Suresnes Cedex 
France 
http://www.placo.fr 
 
5 Waar van toepassing, de naam en contactgegevens van de geautoriseerde vertegenwoordiger 
wiens mandaat de taken dekt die beschreven zijn in Artikel 12(2) 
Niet van toepassing  
 
6 Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid  
Systeem 3 en 4 
 
7 In het geval de prestatieverklaring een product betreft dat valt onder een geharmoniseerde norm 
De aangemelde instantie CSTB met identificatienummer 0679  heeft de initiële prestatietest voor 
reactie bij brand gerelateerd aan systeem 3 uitgevoerd. 
 
8 In het geval de prestatieverklaring een product betreft dat valt onder een Europees Technisch 
Assessment 
Niet van toepassing   



 

 
 

9 Opgegeven prestaties 

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische 

specificaties 

Mechanische weerstand Klasse 1 EN 12467: 2012 sectie 5.4.4 

Reactie bij brand A2-s1, d0 (B) EN 12467: 2012 sectie 5.6.1 

Gevaarlijke bestanddelen NPD EN 12467: 2012 sectie 5.6.2 

Water doordringbaarheid Categorie A en B EN 12467: 2012 sectie 5.4.5 

Bestandheid tegen warm water Categorie A en B EN 12467: 2012 sectie 5.5.4 

Bestandheid tegen weken / drogen Categorie B EN 12467: 2012 sectie 5.5.5 

Bestandheid tegen vriezen / 
ontdooien 

Categorie B EN 12467: 2012 sectie 5.5.2 

Bestandheid tegen warme regen Categorie B EN 12467: 2012 sectie 5.5.3 

 

10 De prestaties van het product, geïdentificeerd onder punt 1, zijn conform de opgegeven prestaties onder 
punt 9. 
Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals 

beschreven onder punt 4. 

 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

Thierry Fournier, Managing Director Placoplatre 

(naam en functie) 

 
Suresnes, June 7th 2013 

(plaats en datum van uitgifte)   (handtekening) 


