PRESTATIEVERKLARING
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Naam van het product:
Declaratie numer
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 (5):

Sigma Façade topcoat Ecoplus Soft Satin
10100DN5870.001
Artikel nummer bevindt zich op de
verpakking
Batch nummer bevindt zich op de verpakking

EN 1504-2: 2004 - Oppervlakte
beschermingssystemen voor beton.
Principes en methoden 1.3, 2.2 en 5.1

PPG Coatings bvba/sprl.
Haachtsesteenweg 1465,
1130 Brussel
Contactadres/Adresse de contact:
Genkersteenweg 311 – 3500 Hasselt
Phone : 0032(0)11 27 87 00
Fax
: 0032(0)11 27 87 01
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Contactadres: Indien van toepassing,
naam en contactadres van de
gemachtigde wiens mandaat de in
artikel 12 (2), vermelde taken bestrijkt:
Het systeem of de systemen voor de
beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het
bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing onder systeem 4

10 Indien de prestatieverklaring betrekking

heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling (ETA) is
afgegeven:

11 Aangegeven prestatie

Systeem 4

Niet van toepassing

Essentiële kenmerken

CO2 weerstand
Waterdampdoorlaatbaarheid
Capillaire wateropname en
waterdoorlaatbaarheid
Scheuroverbrugging
Hechtsterkte met pull-off test

Prestaties
Sd > 50 m
Klasse 2
W < 0,1 kg/m².h0.5

Geharmoniseerde
technische
specificaties
EN 1062-6
EN ISO 7783-1/2
EN 1062-3

NPD
≥ 0.8 (0.5) M/mm²

EN 1062-7
EN 1542

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Robert Heshof, Technical Manager AC RNE

Uithoorn, 22-02-2016

The information contained in this Declaration of Performance is based on present scientific and
technical knowledge. The purpose of this information is to provide essential characteristics of the
products supplied by PPG. No warranty or guarantee is given in respect of the properties of the
products. No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary measures described
in this data sheet or for any misuse of the products.

