Prestatieverklaring
volgens verordening (EU) nr. 305/2011 bijlage III
gewijzigd door de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

voor het product “Tuffbau Tufftop““ Nr. 5060173940171
1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 13813:2002 CT C 45 F 6 B 1,5 A 15

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4::
Partijnummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Cementdekvloermortel

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
tuffbau International GmbH & Co. KG.
Bahnhofstraße 1
91154 Roth
Duitsland
5. Indien nodig naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger die
verantwoordelijk is voor de taken volgens Artikel 12, tweede lid:
Niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de
geharmoniseerde norm valt:
Niet relevant

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet relevant

9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken

Prestaties Geharmoniseerde

systeem voor de

technische

beoordeling en

specificaties

verificatie van de
prestatiebestendigheid

Reactie op brand:

A1fl

Druksterkte

C 45

Buigtreksterkte

F6

Gevaarlijke stoffen:

CT

Waterdoorlatendheid

NPD

Waterdampdoorlaatbaarheid

NPD

Slijtvastheid

A15

Impact geluidsisolatie

NPD

Waterabsorptie

NPD

Thermische isolatie

NPD

Chemische weerstand

NPD

EN 13813:2002

Systeem 4

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is
gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:
Niet relevant

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:

Roth, 01.07.2013
(plaats en datum afgifte)

David Burton, uitvoerend directeur

