PRESTATIEVERKLARING
Nr. CER013-BSNJVLBO
1. Unieke identificatiecode van het producttype:
NEW JASBERG

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
BSNJVLBO100x30x5 – Boordstenen New Jasberg gevlamd & geborsteld 100x30x5
BSNJVLBO100x20x5 – Boordstenen New Jasberg gevlamd & geborsteld 100x20x5

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie (GTS), zoals door de fabrikant bepaald:
EN 1343:2012: Banden van natuursteen voor buitenbestrating
Buitengebruik

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de
fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

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

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van
het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:
EN 1343

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

9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
Buigsterkte bij geconcentreerde belasting
Vorstbestendigheid (Technologische
Proef)
Vorst-dooibestandheid - zouten
Gevaarlijke stoffen

Prestaties
EN-12372
EN 12371
Nationale
bepalingen
Nationale
bepalingen

21.8 MPa
Nihil (Visueel) na
168 cycli
NPD

Geharmoniseerde
technische specificaties
EN 1343:2012
EN 1343:2012

NPD

EN 1343:2012
EN 1343:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen
waaraan het product voldoet:
NVT

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:
CERALITH NV, Wittevrouwestraat 25, 3020 Herent

Ondertekend voor en namens de invoerder door:

Hugo Kwanten, Ceralith NV
Herent, 31 oktober 2016

