Prestatieverklaring
Referentienummer document: 00006470 010618
1 Unieke identificatiecode van het producttype: IKO tanetech BT (EN14891)
2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
00006470

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Vloeibaar waterdichtingssysteem voor gebruik onder keramisch tegelwerk in combinatie met een C2 lijm conform EN 12004-1.
Type RM O2 volgens EN 14891.

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
IKO NV - d’Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België
Tel: 0032 3 248 30 00 - www.ikoflexia.com - www.ikodop.eu

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
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 waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Aangemelde instantie: Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut, registratie nummer 1119, heeft rapport P 11393-E en P 11584-E
uitgegeven.

8 Aangegeven prestatie:
Kenmerk

Resultaat

Initiële hechtsterkte

> 0,5 N/mm²

Hechtsterkte na onderdompeling

> 0,5 N/mm²

Hechtsterkte na verhitting

> 0,5 N/mm²

Hechtsterkte na vries/dooi cycli

> 0,5 N/mm²

Hechtsterkte na contact met alkalisch water

> 0,5 N/mm²

Waterdichtheid

Tolerantie

Geharmoniseerde
technische
specificaties

EN 14891:2017

Waterdicht

Scheuroverbrugging bij normale omstandigheden (+23°C)

> 2 mm

Scheuroverbrugging bij zeer lage temperaturen (-20°C)

> 2 mm
NPD = No Performance Determined

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door
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