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Performans Beyanı
: 00903-CPR-SH1-001

1 Ürün tipi benzersiz kimlik kodu: Biltmore 

2 Bu yönetmeliğin 11. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer 
unsurlar: 
Bitumen shingles 4 X 2

3 İlgili uyumlaştırılmış teknik şartname uyarınca, yapı malzemesinin üretici tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:   Çatı ve dış duvar kaplama 
için

4 Bu yönetmeliğin 11. maddesinin beşinci fıkrası gereğince imalatçının) adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ve iletişim adresi ve üretim adresi::  
IKO Sales International NV - Truibroek 74  -  B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120  -  Fax. +32.11.340.129  -  support@iko.be

5 Uygulanabildiği durumda, bu yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevlere haiz yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi::  
-

6 Ek V de belirtilen yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri::  
System 4

7 Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında::  
ETA-12/0564
Onaylanmış kuruluş: :  
WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium
Teknik değerlendirme kuruluş:  
BUtgb  -  Lozenberg 7, B-1932  Sint-Stevens-Woluwe - Belgium

8 Beyan edilen performans: 

Temel özellikleri Performans Onaylanmış 
kuruluş

Uyumlaştırılmış 
teknik şartname

Enden gerilme direnci 600 N/50mm

ETA-12/0564

Boydan gerilme direnci 400 N/50mm

Çivi çakıldığında yırtılma direnci 100N

Yangına tepki E 1173

Dış yangın performansı            BroofT1 1173

Su geçirgenliği (bitüm kütlesi)  882 ± 150 g/m²

Yükseklik 1038 ± 3mm

En 349 ± 3mm

Yüksek sıcaklıkta akışkanlık direnci ≤ 2mm

Koruyucu tabaka yapışkanlığı         ≤ 2,5g

Su emişi                             < 2%

Tehlikeli maddeler

Not 1: Bu ürün asbest veya katran bileşenleri içermez.

Not 2: Avrupa uyumlaştırılmış test yöntemleri yokluğunda,serbest/içerik doğrulama ve beyanı yapılan kullanım yerine hesap ulusal hükümlerin içine alınmalıdır.

9 Bu ekin 1 inci ve 2 inci maddelerinde tanımlanan malzeme performansı, 8. maddedeki beyan edilen performansla uyumludur 4. maddede belirtildiği 
üzere performans beyanı, sorumluluğu tamamen imalatçıya ait olması kaydıyla düzenlenir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan::

(Düzenlendiği yer ve tarih): Ham, 5th of June 2013

(adı ve görevi):  Kurt Kesters – Technical Product Manager

Production and sales certified according ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program
and ISO 14001:2004 Environmenteal Management Standard both certified from Bureau Veritas Certification.


