Prestatieverklaring
PROD-DOP-SENSE (NL)
1.

Unieke identificatiecode van het product:

SPC / rigid vinyl plank van steen plastic composiet conform EN 14041:2004/AC:2006 met een dikte tussen 3,2-6,0 mm en densiteit rond 2.000
kg/m³; SENSE F/G/W-serie.
2.

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

Type- and partijnummer vermeld op het etiket op de verpakking.
3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct conform de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant/importeur bepaald:

Voor gebruik als wandbekleding in gebouwen volgens de specificities van Prodinex.
4.

Naam, handelsnaam of merknaam en contactadres van de producent/importeur conform artikel 11 lid 5*:

Sense by Prodinex BV, Ommelseweg 67, 5721 WT Asten (NL)
5.

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12 lid 2* vermelde taken bestrijkt: N.V.T.

6.

Het system of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V*: System 3

7.

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heft uitgevoerd op basis van de bemonstering door de fabricant:

Intertek NB1023; report no 190801008SHF
8.

Naam en identificatie van de technische keuringsinstantie indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische
beoordeling is afgegeven: N.V.T.

9.

Aangegeven prestaties
Essentiële kenmerken

Prestatie

Geharmoniseerde technische specificaties

Brandgedrag

EN 14041:2018
EN13501-1

Formaldehyde emissie

EN 14041:2018
EN171-1:2004

Slip weerstand

EN 14041:2018
EN13893:2002

Vlekbestendigheid

EN 438-2:2016
geen verandering

Thermische weerstand

EN 12664:2001
0,126 W/mK

Statisch elektrisch gedrag

EN 1815:2016
0,4 kV (rubber)

10. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatie wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde producent/importeur.

Ondertekend voor en namens de producent/importeur:
Naam:

R. Seelen

Plaats:

Asten

Functie:

Directeur

Datum:

01-01-2020

……………………..

* Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

