Prestatieverklaring
DoP nr. : ver8000sil+25
1. Unieke identificatiecode van het product
BETOPOR EPS-SILVER ISOLATIEPLAAT
2. Type-,partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals beschreven in artikel 11, lid 14:
Zie CE etiket op product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals bepaald door de fabrikant:
Thermische isolatie voor gebouwen EN 13163:2012
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van
de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
VERPOLA bvba
Pathoekeweg 19-21
B-8000 Brugge
050 31 42 08
info@verpola.be
www.betopor.com
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in
artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt :
Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem : AoC3
7. Indien de prestatie betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:
Het WTCB (n°1136) en het WFR Gent NV (n°1173) hebben onder systeem AoC3 de
testrapporten bezorgd ter declaratie van de opgegeven waarden.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven :
Niet van toepassing
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9. Gedeclareerde prestaties

essentiële kenmerken

vorm
thermische geleidbaarheid
warmteweerstand R
dikte

prestatie

geharmoniseerde technische specificatie

pl a a t
0,030 W/m.K

EN12667

1,60-9,65 m2.K/W *

EN12667

50-300mm
T(1)

EN 823

tolerantie lengte

L(2)

EN 822

tolerantie breedte

W(2)

tolerantie haaksheid

S(2)

tolerantie vlakheid

P(2)

druksterkte

CS(10)150

dimensionele stabiliteit
bij gespecificeerde temperatuur

NBN EN 13163:2012

tolerantie dikte

EN 822
EN 824
EN 825
EN 826

DS(70,90)1

EN 1604

DS(N)2

EN 1603

E

EN ISO 11925-2

en vochtigheid
dimensionele stabiliteit bij
constante labo omstandigheden
brandreactie

*zie etiket CE
Indien overeenkomstig artikelen 37 of 38 een specifieke technische documentatie is
gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:
Zonder object
10. De prestatie 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: 4.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Brugge , 24/08/2015

Ghistelinck Carl
bedrijfsleider Verpola bvba
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