
DOP:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd, Warrington, 

Cheshire, WA1 2DS, United Kingdom
1121-CPR-DA0035

Notified Body 0833 certificaat van prestatiebestendigheid

8.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificaties

Reactie bij brand R EN 14041: 2004/AC:2006

Gehalte pentachloorfenol < EN 14041: 2004/AC:2006

Uitstoot van formaldehyde > EN 14041: 2004/AC:2006

Slipweerstand Z EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrisch gedrag (verlies) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrisch gedrag (geleidend) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrisch gedrag (antistatisch) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Warmtegeleiding [W/mK] e0.25 W/m.K

EN 14041: 2004/AC:2006

Waterdichtheid NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Mike Minett - Quality Manager

(naam en functie)

Manchester UK, 6th Jan 2017 M. G. Minett

(plaats en datum van afgifte) (handtekening)

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

                              PRESTATIEVERKLARING
1121-CPR-DA0035  POLYSAFE MOSAIC PUR

Unieke identificatiecode van het producttype:

PSMOS-DoP-004

Polysafe MOSAIC PUR (EN13845  - PVC floorcoverings with particle based enhanced slip resistance)

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre ven in artikel 11, lid 5:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1

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

Naam van aangemelde keuringsinstantie die de initiële inspectie van de productievestiging en de fabrieksproductiecontrole, het continue toezicht, de beoordeling en 

evaluatie van fabrieksproductiecontrole heeft uitgevoerd en die het certificaat van prestatiebestendigheid heeft uitgereikt.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

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:


