DoP-Nr.: V1102-5
Prestatieverklaring
Datum: 01-06-2019
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8.

Unieke identificatiecode van het producttype
Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor
het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, punt 4
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 voorgeschreven in artikel 11, punt 5
Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens
mandaat de in artikel 12, punt 2 vermelde taken bestrijkt
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat
onder een geharmoniseerde norm valt:

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

VAEPLAN® V
Zie verpakking
Kunststof banen voor waterafdichting
van daken
IMPERBEL NV, Bergensesteenweg 32,
1651 LOT
Niet van toepassing
System 2 +
De aangemelde instantie:MFPA
Leipzig) heeft onder systeem 2+ de
productiecontrole geinspecteerd en
het conformiteitscertificaat van de
productiecontrole in de fabriek 0800
CPR 14125 verstrekt
Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties
Essentiële kenmerken

prestaties

brandclassificatie ¹)
Classificatie reactie bij brand (EN13501-1)
waterdichtheid
Treksterkte Langs/Dwars
Verlenging bij breuk
Weerstand tegen worteldoorgroei
Weerstand tegen stootbelasting
Weerstand tegen afschuiving van de lasnaad
UV weerstand (5.000h)
Plooibaarheid bij koude temperatuur
Gevaarlijke stoffen

Froof
E
Voldoet
≥ 650 N/50mm
≥ 150 %
Voldoet FLL
≥ 300 mm
Breuk buiten de lasnaad
voldoet
≤ -35 °C
Eisen voldaan zie 5.3 EN 13956

Voor alle andere kenmerken volgens EN 13956: NDP (geen prestatie bepaald)
¹) Het extern vuurgedrag van een dak wordt bepaald door het daksysteem. Rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.
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Specificatie

EN 13956:2012

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

Christoph Lecointre
Product Manager Synthetic Waterproofing
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