Presstatiieverrklarringg
DoP № : GYP 1419
90‐1‐v1
eke identificcatiecode van
n het producct: Gyptone®
®
1. Unie
2. Iden
ntificatiemid
ddel voor hett bouwprodu
uct: Base 31,, Base 39, Line 1, Line 4, Liine 9, Point 11,
1
Poin
nt 12, Point 19
9, Quattro 20, Quattro 22, Quattro 29, Quattro
Q
50, Quattro
Q
59, Siixto 60, Sixto
o 69.
Prod
ductidentificaatie op label, productiedat
p
tum – DD-MM
M-YY
3. Beoo
ogd gebruik
k: Algemene bouwsector.
b
4. Fabrrikant: Gypro
oc A/S, Haresskovvej 12, 4 400 Kalundb
borg, Denmark, www.gypttone.com
5. Gem
mandateerde
e: NVT
6. Systteem voor be
eoordeling en
e verificatiee van de prestatiebesten
ndigheid van
n het bouwprroduct:
Systeeem 3
7. Indien de presta
atieverklarin
ng betrekkin
ng heeft op een
e bouwpro
oduct dat on
nder een
geha
armoniseerd
de norm valtt: SP Swedish
h National Testing and Ressearch Instituute, Notified Body
B
0402
2, verricht dee bepaling van
n het productttype, reactiee bij brand op
p grond van tyypeonderzoek AVCP
systeeem 3, en heeeft de relevan
nte testrappoorten.
8. Euro
opese techniische beoord
deling: NVT
9. Aaangegeven prestatie
Essentiële kenm
merken
p
Geharm
moniseerde te
echnische
specificatiess
Schuifspanniig

NPD (N
No Performance Determined)

Brandreactiee

A2-s1,d0

W
Waterdampweerstaandfactor

NPD

Stabiiliteit van het plafo
ondelement

NPD

Buigsterktee

NPD

Slagvastheid
d

NPD

Luchtgeluidisollatie

Zie info Gyprocc*

Akoestische abso
orptie

Zie info Gyprocc*

T
Thermische geleidb
baarheid

NPD

EN 14190:2005

*NOTA: Dezee kenmerken zijn systeemgebonden
s
en kunnen door dee producent aange
eleverd worden via
a de Gyproc brochuures voor specifiek
k gebruik.
NOTA: Gevaaarlijke stoffen en gevaarlijke
g
afvalsto
offen: geen volgenss regelgeving EC 19
907/2006

10. De p
prestaties va
an het in de punten
p
1 en 2 omschrev
ven product zijn
z conform
m de in punt 9
aang
gegeven prestaties.
Dezee prestatieverrklaring word
dt verstrekt oonder de excllusieve veran
ntwoordelijkhheid van de in
n punt 4
verm
melde fabrikaant.
Het ccontrolesysteeem van prod
ductie is in ovvereenstemm
ming met EN ISO 9001:20008 volgens EN
N
1419
90:2005 welk
ke is opgerich
ht om ervoor te zorgen daat de producte
en voldoen aaan de gesteld
de
prestatiekenmerk
ken.

Ondertekend vooor en namens de
d fabricant doorr:

B
rg – Prrod uct Ma n age r ‐ Gy
yptone
Kim Bybe
((naam and functiie)

K a lu nd bo rg, 01.04
4.2013
(plaats en d
datum van afgiftte)

(handdtekening)

