PRESTATIEVERKLARING
1. Unieke identificatiecode van het producttype:
CTN PROSEAL
Artikelnummer 1114
DoP nummer 1406078

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, chargenummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiksdoel: 1- componentige siliconen afdichtingkit, neutraal bindend,
afdichtingskit voor het gebruik in sanitair en voor voetgangerspaden, type F EXT-INT
CC 25 LM, XS 1 en PW INT 12,5 E, conditionering A, basismateriaal: glas

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
ChemTechniek Nederland  De Smalle Zijde 18a,  NL – 3903 LP VEENENDAAL

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2,
vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3 plus systeem 3

7. Geharmoniseerde norm: EN 15651-1: 2012-12, EN 15651 – 3: 3012-12, EN 15651-4:
2012-12

8. Aangemerkte plaats: ift Rosenheim GmbH (0757) heeft als aangemerkt
testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en de test- en
classificatieberichten opgesteld.

9. Wezenlijke kenmerken:
Wezenlijke kenmerken

Prestatie

Brandgedrag
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de
gezondheid of het milieu
Water- en luchtdichtheid
Standvermogen
Scheurstrekte
Volumekrimp
Trekeigenschappen bij continue
uitrekking na onderdompeling in water
Trekeigenschappen (secant modulus)
voor toepassingen in koude klimaat
gebieden (-30°C)
Trekeigenschappen bij continue
uitrekking voor toepassingen in koude
klimaat gebieden (-30°C)
Duurzaamheid

Klasse E
Beoordeeld

≤ 3 mm
NF
≤ 10 %
NF

Geharmoniseerde
technische specificatie

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012
EN 15651-4:2012

≤ 0,9 MPa

NF

Bestendig (NF)

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde
prestatie conform nummer 9.
Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform
nummer 4.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Rieneke van Ravenhorst
ChemTechniek Nederland
Veenendaal, 30 juni 2014

