Prestatieverklaring
Nr. GX-01-0014-01
1. Eenduidige benaming van het producttype:

GUTEX Thermoroom
2. Unieke identificatiecode van het bouwproduct volgens artikel 11, alinea 4 van BPV:
Productiedatum, respectievelijk chargenummer kan van het productidentificatie afgeleid
worden.
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct volgens geharmoniseerde technische specificatie:
Warmte-isolatie van gebouwen
4. Naam, officiële handelsnaam of merk als adres van de fabrikant volgens artikel 11, alinea 5 van
BPV:
GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co KG

Gutenburg 5
79761 Waldshut-Tiengen
Duitsland
Tel.:
eMail:

+49 / 7741 / 6099 -0
info@gutex.de

FAX: +49 / 7741 / 6099 -0
www: http://www.gutex.de

5. Naam en adres voor de opgave van gemandateerden volgens artikel 12, alinea 2 van BPV:
Geen gemandateerden
6. Systeem ter beoordeling en controle van de prestatie bestendigheid volgens aanhangsel V van
BPV:
Systeem 3
7. Wanneer het bouwproduct via een geharmoniseerde norm geregeld is:
Genotificeerde instantie MPA Stuttgart – 0672 – heeft de vaststelling van producttype
uitgevoerd. De interne productiecontrole wordt door de fabrikant uitgevoerd.
8. Wanneer het bouwproduct door een Europese technische beoordeling geregeld is:
Niet van toepassing

9. Verklaarde prestatie:
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10. De prestatie van het product volgens de nummers 1 en 2 stemmen overeen met de
medegedeelde prestaties in nummer 9. De verantwoordelijkheid voor de opmaak van deze
prestatieverklaring is alleen de fabrikant vermeld in nummer 4.

Ondertekend in naam van de fabrikant:

Herr Claudio Thoma,
Bedrijfsleider
……………………………………………………………………………………………………………...
(Naam en functie)

Waldshut-Tiengen, 19.06.2013
……………………………………………………………………………………………………………...
(Plaats en datum)

(Getekend)

