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PRESTATIEVERKLARING 
Nr. NLD0002-0001-00 (nl) 

 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

 
TECH CRIMPED ROLL 1.0   Alu1  MW-EN-14303-T3-CS(10)0,5-ST(+)300-CL<10 
TECH CRIMPED ROLL 2.0   Alu1  MW-EN-14303-T3-CS(10)0,5-ST(+)300-CL<10 
TECH Slab 2.0    MW-EN-14303-T3-CS(10)0,5-ST(+)300-CL<10 
 

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct: 
 
Unieke naam en code (zoals benoemd onder punt 1). 
(Zie productlabel voor de traceerbaarheid) 
 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct (overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 
technische specificatie): 
 
Thermische isolatie van gebouwuitrusting en industriële installaties (ThIBEII) 
  

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: 
 
SAINT-GOBAIN ISOVER 
Parallelweg 20, 4878 AH, Etten – Leur, Nederland 
 

5. Naam en contactadres van de gemachtigde:  
 
Niet van toepassing 
 

6. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
 
AVCP Systeem 1 voor het brandgedrag (euroklasse A1, A2, C, D) & AVCP Systeem 3 voor de andere 
kenmerken 
 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde 
norm valt: 
 
KIWA (aangemelde instantie 0620) 
heeft onder systeem  1 de volgende taken uitgevoerd : de bepaling van het producttype op grond van 
typeonderzoek (inclusief bemonstering); de initiële inspectie van de productie-installatie en van de 
productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 
productiecontrole in de fabriek; 
 
BDA (aangemelde instantie Nr. 1640), KIWA (aangemelde instantie 0620) 
 en FIW (aangemelde instantie Nr. 0751), hebben onder systeem  3 de volgende taken uitgevoerd : 
bepaalt het producttype op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). 
 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product waarvoor een Europese technische 
beoordeling is afgegeven: 
 
Niet van toepassing 
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9. Aangegeven prestatie:  
Alle genoemde kenmerken in de tabel hieronder worden bepaald in de geharmoniseerde norm EN 
14303:2009+A1:2013. 
 

 
 
 
 
 

TECH CRIMPED ROLL 

1.0   Alu1 

TECH CRIMPED ROLL 

2.0   Alu1
TECH Slab 2.0  

Reaction to fi re  -

Euroclass  Characteris tics

Reaction to fi re  4.2.4

Euroclass  Characteris tics

Thermal  Conductivi ty [in W/(m.K)] (4.2.1)

at 50 °C 0.043 0.042 0.044

at 100 °C 0.055 0.053 0.054

at 150 °C 0.072 0.066 0.070

at 200 °C 0.095 0.082 0.090

at 250 °C 0.125 0.103 0.110

Dimens ions  & Tolerances  (4.2.2) T3 T3 T3

Water permeabi l i ty Water absorption (4.3.5)

water vapour 

permeabi l i ty Water vapour di ffus ion res is tance (4.3.6)

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)

0,5 kPa (at 10 % 

deformation)
Trace quanti ties  of water-soluble ions  and 

the pH va lue (4.3.7)

Trace quanti ty of ions  Cl

Trace quanti ty of ions  F

Trace quanti ty of ions  SiO3

Trace quanti ty of ions  Na

Value of pH

Release of dangerous  

substances  to the indoor 

environment
Release of dangerous  substances  (4.3.9)

Continuous  glowing 

combustion Continuous  glowing combustion (4.3.10)
(b)

Durabi l i ty of reaction to 

fi re aga inst 

ageing/degradation

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5)

Thermal  Conductivi ty (4.2.1)

Dimens ions  and tolerances  (4.2.2) T3 T3 T3
Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)
3000 C (at 250 Pa) 3000 C (at 500 Pa) 3000 C (at 100 Pa)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5)

Durabi l i ty characteris tics  (4.2.5)

Dimens ional  s tabi l i ty (4.2.3) , or Maximum 

Service Temperature - dimens ional  s tabi l i ty 

(4.3.2)
3000 C (at 250 Pa) 3000 C (at 500 Pa) 3000 C (at 100 Pa)

acoustic absorption 

index
Sound Absorption (4.3.8) NPD NPD NPD

CE Designation code

CE certificate 64725 64725 64726

Essentia l  characteris tics

Thermal  res is tance

MW-EN-14303-T3-CS(10)0,5-ST(+)300-CL<10

Durabi l i ty of reaction to 

fi re aga inst high 

temperature

Rate of release of 

corros ive substances

NPD

Compress ive s tress  or compress ive s trength 

for flat products  (4.3.4)
Compress ive s trength

Performance

(e)

NPD

NPD

8

(d)
Durabi l i ty of thermal  

res is tance against 

ageing/degradation and 

against high 

temperature

A1

NPD (a)

NPD

(c)

(d)

NPD

<10 mg/kg

NPD
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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: 
 
 
Wim Thijs 
Plantmanager  Saint-Gobain Isover 
 
 

 
 
Date: 11-06-2013  Etten – Leur   
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