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technieK
De Bouwproductenverordening:
prestatieverklaring en CE-markering
Om het vrije verkeer van

gedetailleerde beschrijving van hun

duct te bepalen, of als de fabrikant, de
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bouwproducten, met name de Europese
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website ...).
De essentiële kenmerken voor bouwproducten
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tion of Performance)
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Voorbeeld voor snelbouwstenen:

Prestatieverklaring Nr.001 20130701
1
2
3
4

5
6

Unieke identificatiecode van het producttype:
Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11,
lid 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, lid 5:

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:

Baksteen Z12
Baksteen Z12-B15/a
LD metselstenen voor beschermd metselwerk in “metselwerkmuren,
kolommen en scheidingswanden “
nv BAKSTEEN
Baksteenkaai 311
B1000 Brussel
Tel +322123123
Fax +322124124
email: baksteen@baksteen.be
niet van toepassing
2+

15

16

BOUWEN MET BAKSTEEN
① ❷ ③ ④ drieënveertigste jaargang 2013

7

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: (naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing) heeft onder systeem de volgende taken uitgevoerd

8
9

Europese technische beoordeling

BCCA nr.NB 0749 heeft onder systeem 2+ volgende taken uitge
voerd:
initiële inspectie van de productieinstallatie en van de produc
tiecontrole in de fabriek / permanente bewaking, beoordeling en
evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een FPC
certificaat verstrekt
niet van toepassing

Verklaarde prestaties (voorbeeld)

Essentiële kenmerken
Afmetingen en maattolerantie
- tolerantie categorie
- maatspreidingscategorie
- vlakheid
- parallelisme
Verschijningsvorm
Druksterkte
- gemiddelde
- genormaliseerde
Vochtexpansie
Hechtsterkte
Gehalte actieve oplosbare zouten
Brandreactie
Wateropneming
Dampdoorlatendheid
Bruto volumieke massa

Prestaties
288x138x88
T2
R2
NPD
NPD
groep 2

Netto droge volume massa

1620 kg/m³ - D1

Thermische eigenschappen:
λ10, droog, steen
λ10, droog, steen (90/90) bijkomend te vermelden voor België

0,27 W/mK
0.29 W/mK

Geharmoniseerde technische specificaties

18 N/mm², cat.I,
16 N/mm²
NPD
NPD
S2
A1
17%
NPD
1050 kg/m³ - D2

NBN EN 771-1:2011

Duurzaamheid inzake vriezen en dooien
F1
Gevaarlijke stoffen
NPD
10 De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
de Heer B. Steen, algemeen Directeur
Brussel 1 juli 2013

…………(handtekening)………………

Voorbeeld van CE-markering

0749
nv Baksteen, Baksteenkaai 311, B1000 Brussel
06
DoP nr. 001 2013-07-01
NBN EN 771-1: 2011
LD metselstenen voor beschermd metselwerk in “metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden”
Afmetingen en toleranties

288x138x88 T2 R2

Verschijningsvorm

groep 2

Druksterkte
-gemiddelde
-genormaliseerde

18 N/mm², cat.I,
16 N/mm²

Gehalte actieve oplosbare zouten

S2

Brandreactie

A1

Wateropneming

17%

Bruto volumieke massa

1050 kg/m³ - D2

Netto droge volume massa

1620 kg/m³ - D1

Thermische eigenschappen:
λ10,droog,steen
λ10,droog,steen (90/90) bijkomend te vermelden voor België

0,27 W/mK
0.29 W/mK

Duurzaamheid inzake vriezen en dooien

F1

