PRESTATIEVERKLARING (DoP)
Nr. FIN DoP FS2-2.1
1. Unieke identificatiecode van het producttype:

FS130-600

FS150-600

FS180-600

FS200-600

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Elk element is voorzien van een etiket met daarop de betreffende identificatiecode.
Basisgegevens zoals afmetingen, hoeveelheid wapening en productiedatum vindt u op
dit etiket.
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:

Constructief: holle vloerelementen voor gebruik in vloeren, daken en gelijkaardige toepassingen
4. Naam en contactadres van de fabrikant:

FINGO NV, Nijverheidsstraat 21, 2390 Malle, België
5. Naam en contactadres van de gemachtigde:

Geen
6. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

Systeem 2+
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie PROBETON (met nr. 1176) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de
productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze bewaakt, beoordeelt en
evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. Ze heeft daartoe het conformiteitscertificaat
van de productiecontrole verstrekt.
8. Europese Technische beoordeling:

Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie
ESSENTIELE KENMERK
Betondruksterkte
Staalkwaliteit
Mechanische sterkte
Brandweerstand
Geluidsisolatie
Duurzaamheid
Detaillering

PRESTATIE

GEHARMONISEERDE NORM

C 50/60
fpk = 1860 N/mm²
fp0,1k = 1580 N/mm²
NPD
zie technische fiche
NPD
zie technische fiche
zie technische fiche

EN 1168: 2005
Geprefabriceerde betonproducten
Holle vloerplaten
(inclusief de eventuele amendementen
en
corrigenda)

Verklaring is opgesteld volgens methode 1 (cfr. Bijlage ZA van NBN EN 1168)
Onze algemene informatie vindt u terug op onze technische fiche. U kunt onze technische fiche raadplegen in onze documentatiemap en op
onze website.

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:
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