PRESTATIEVERKLARING
Nr. 2014/03/12 – DoP – Quadro dakpannen – 011
1. Unieke identificatiecode van het producttype :

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

Traceerbaarheid : zie product of verpakking
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :

EN 14782:2006 metalen zelfdragende platen voor dakbedekking

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van
de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel11, lid 5 :

Icopal S.A.
Z.I. Hauts-Sarts
Rue de Hermée, 186
BE-4040 Herstal
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in
artikel 12, lid 2, vermelde taken behelst :

Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en evaluatie
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in bijlage :

van

de

EN 14782:2006 AVCP Systeem 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt :

Productiecontrole in fabriek (FPC)
Initiële type testen
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Prestaties

Essentiële kenmerken
Mechanische weerstand
Waterdichtheid
Dimensionale variaties

Vrijgeven van
gereguleerde stoffen
Weerstand tegen externe
brand
Brandgedrag

Duurzaamheid

*=
** =

Geharmoniseerde
technische
specificaties

* Conform

Waterdicht
12.10-6 K-1
NPD
FROOF
** BROOF (t1) + BROOF(t2) + BROOF(t3)
F

EN 14782:2006

Staal : EN10169 -1
-DX53D + Z275/ZA255/AZ150 ZM250 EN10346
EP5/EP15.
-G300HS + AZ150 AS 1365/1397 EN10346
EP5/EP15.
Nominale dikte : 0,75mm
Bekleding: SP(PO) (nominale bekledingsmassa = 120 µm/m²)

lattenafstand ≤ 400mm
Producten zonder behoefte aan verdere testen (Commissie besluit 2005/403/CE).
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:

Herstal 12 maart 2014
Michel Falcone
Operations Director

