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CRETS.A.R.L. CRET (n°2401)
3 rue du Vert-Bois – BP 30

F-59531 NEUVILLE-EN6FERRAIN

RA19-0227

Notified Body Certificate of constancy of performance

8.

9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specif icaties

Reactie bij brand

Gehalte pentachloorfenol

Uitstoot van formaldehyde

Slipweerstand µ ≥ 0,30

Elektrisch gedrag (verlies) NPD

Elektrisch gedrag (geleidend) NPD

Elektrisch gedrag (antistatisch) ≤ 2,0 kV

Warmtegeleiding [W/mK] 0,06 W/m.K

Waterdichtheid NPD

10.

Director Operations Benoit Millon

Chateau Renault, 27-07-2021

EN 14041: 2004/AC:2006

Unieke identificatiecode van het producttype:

1200301 - DOP - 107

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

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel 11, lid 5:

Systeem 1

niet van toepassing

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

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Forbo Flooring Chateau Renault SAS, Parc Industrielle Ouest, 37110, Chateau Renault, France

PRESTATIEVERKLARING

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

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

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Flotex sheet digital print (EN 1307)

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:


