Prestatieverklaring
Referentienummer document: 02401860 110912
1 Unieke identificatiecode van het producttype: IKO tanetech Detail
2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
02401860

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Vloeibaar waterdichtingssysteem voor dakdetails

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:

Technische beoordelingsinstantie:BUtgb - Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, Lombardstraat 42, Brussel, België,
registratie nummer 12, heeft ETA-07/0024 uitgegeven.

8 Aangegeven prestatie:
Kenmerk
Vliegvuurbestendigheid

Resultaat

Eenheid

Tolerantie

Geharmoniseerde
technische
specificaties

Broof(t1)

Brandklasse

F

Dampdoorlaatbaarheid

8.842

Waterdichtheid

Conform

Vrijgave van gevaarlijke stoffen
Windbelastingsweerstand

Bevat geen
>= 50

Gebruiksduur

W2

Klimaatzone

M

Weerstand tegen mechanische beschadiging

P1

Dakhelling

kPa

ETAG 005

S1 tot S4

Laagste oppervlaktetemperatuur

TL2

Hoogste oppervlaktetemperatuur

TH3

Gladheid

NPD

Weerstand tegen worteldoorgroei

NPD
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
Plaats en datum van afgifte: Antwerpen, 01/06/2020
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Mr Dirk Theuns CEO IKO NV

Production and sales certified according ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program
and ISO 14001:2004 Environmenteal Management Standard both certified from Bureau Veritas Certification.

