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Afkorting Eenheid Aangegeven prestatie

RtF Euroklasse A1

- - NPD

- - b)

s' MN/m³ NPD

dL mm NPD

c mm NPD

AFr kPa.s/m² ≥ 5

AFr kPa.s/m² ≥ 5

- - NPD

RD m² K/W a)

ƛD W/m K 0,038

dN mm 40-200

T Klasse T2

Wp kg/m² NPD

Wlp kg/m² NPD

μ - 1

CS kPa NPD

Fp N NPD

RtF Euroklasse A1

R m² K/W a)

ƛ W/m K 0,038

d mm NPD

TR kPa NPD

Xct, Xt mm NPD

67

71

9

Jiří Šulák Častolovice
Naam Plaats

09.09.2014

Functie Datum

Duurzaamheid van de thermische weersatnd tegen 

hitte, verwering, veroudering / degradatie

Trek / buidvastheid

Duurzaamheid van de thermische weersatnd tegen 

hitte, verwering, veroudering / degradatie

Treksterkte loodrecht op het vlak

a) De R-parameter is geldig voor de dikte van het assortiment en thermische weerstand - zie technische gegevens op het web www.isover.cz          

b) Geluidsabsorptie parameter is geldig voor het product dikte, dikte bereik en geluidsabsorptie waarden - zie technische fiche op de website www. isover.cz

Kruipsterkte

De prestaties van het product vermeld in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 8.  

e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz

Duurzaamheid kenmerken

Thermische geleiding

Handtekening

Dikte klasse

Thermische weerstand

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Geluidabsorptie

Dynamische stijfheid

Dikte

Samendrukbaarheid

Luchtstroom weerstand

Continu gloeiende verbranding

Thermische weerstand

Thermische geleiding

Dikte

S01 01

Thermische isolatie van gebouwen

Akoestische absorptie index

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

PRESTATIEVERKLARING

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.

Počernická 272/96; 108 03 Prague 10

Czech Republic

IČO: 25029673, DIČ: CZ 25029673

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V.

Systeem 1

Systeem 3

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt (naam en 

identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing).

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

Centrum voor Gebouwconstructies en Engineering te Praag, Notified Body no. 1390, voerde de bepaling van het product type,

de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek onder systeem 1, de permanente

bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en afgegeven certificaat van de bestendigheid van de

prestaties bij brand uit. Het geaccrediteerde testlaboratoria van de aangemelde instantie nr. 1390 heeft de testrapporten voor

de andere relevante gedeclareerde kenmerken opgesteld.

EN13162:2012

niet relevant

Druksterkte

Waterdampdoorlatendheid

Waterdoorlatendheid
Korte termijn wateropname

Lange termijn wateropname

Waterdampdoorlatendheid

Druksterkte of Drukspanning

              Fabrieksdirecteur

Isover Steenwol isolatieplaat

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens 

mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt

Prestaties

Reactie bij brandReactie bij brand

Essentiële kenmerken

Geharmoniseerde norm

Continu gloeiende verbranding

directe luchtgeluidsisolatie index

Geluidsbelasting transmissie index

Thermische weerstand

Luchtstroom weerstand

Puntbelasting

Reactie bij brand
Duurzaamheid van brandreactie tegen hitte, 

verwering, veroudering / degradatie




