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Prestaties Eenheden Geharmoniseerde 

technische 

specificatie

Geslaagd  -

≤ 1,0 %

1250 ± 20% N/50 mm

1250 ± 20% N/50 mm

60 ± 20 abs %

60 ± 20 abs %

≥ 0,4 N/mm²

Geslaagd °C

≥ 100 %

Koude buig TPO/SBS ≤ -15/-20 °C

≥ 0,1 N/mm²

NPD %

Geslaagd  -

Koude buig TPO/SBS ≤ -6/-6 °C

≥ 90 °C

Nota's 1 & 2  -

Deze prestatieverklaring is uitgegeven onder de enige verantwoordelijkheid van de producent geïdentificeerd in punt 4.

Ondertekend voor en in naam van de producent door:

Johan Pastuer - KC Rooftechniques I Technical & application manager

Schoten - 2018-10-11

De prestaties van het product geïdentificeerd in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de gedeclareerde prestaties in 

punt 8.

Verenigbaarheid door thermische veroudering

Schuifweerstand

Gedrag bij aanbrengen van gietasfalt (opp. zwarte vlekken)

Weerstand tegen verdichting van een asfaltbeton

Duurzaamheid (gedrag na thermische veroudering):

Afdruipweerstand

Gevaarlijke Substanties

Nota 1: Dit product bevat geen asbest en geen teer bestanddelen.

Nota 2: In afwezigheid van geharmoniseerde Europese testmethodes, is de controle en declaratie inzake afgifte/inhoud uit 

te voeren rekening houdend met geldende nationale bepalingen op de plaats van gebruik.

9

Geschiktheid om scheuren te overbruggen

7 In geval van een declaratie van prestaties aangaande een bouwproduct dat  gedekt is door een geharmoniseerde norm:

De aangemelde productiecertificatie-instantie, BCCA Nr 0749, voerde de initiële inspectie van de productie-installatie en van 

de productiecontrole in de fabriek en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de 

fabriek uit en verstrekte het certificaat van conformiteit van de productiecontrole in de fabriek.

8 Gedeclareerde prestaties:

Essentiële karakteristieken

Waterdichtheid

EN 14695:2010

Waterabsorptie

Treksterkte:

Maximum trekkracht Langsrichting

Maximum trekkracht Dwarsrichting

Rek bij maximum trekkracht Langsrichting

Rek bij maximum trekkracht Dwarsrichting

Hechtsterkte onder haakse belasting

5 Naam en contact adres van de geautoriseerde vertegenwoordiger, in overeenstemming met artikel 12(2):

Niet van toepassing

6 Systeem van evaluatie en controle van de constantheid van prestaties van het product zoals bepaald in Annex V:

Systeem 2+

3 Beoogd gebruik van het bouwproduct:

Gewapende bitumen dakbanen voor afdichtingen van brugdekken en andere oppervlakten in beton berijdbaar met voertuigen

4 Naam, geregistreerde naam of geregistreerd handelsmerk en contact adres van de producent, in overeenstemming met 

artikel 11(5):

De Boer Waterproofing Solutions NV - Metropoolstraat 33 - 2900 Schoten - België - www.deboer.be

2 Identificatie van het bouwproduct, in overeenstemming met artikel 11(4):

Productie batch: zie LOT Nr op product verpakking

DuO B&T 5 GRAN/F C250

1 Unieke identificatie Code van het product type:

DuO B&T 5 GRAN/F C250


