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Prestaties Eenheden Geharmoniseerde 

technische 

specificatie

Froof(t1, t2, t3, t4)  -

NPD  -

Geslaagd  -

880 ± 20% N/50 mm

880 ± 20% N/50 mm

55 ± 20 abs %

55 ± 20 abs %

NPD  -

25 kg

10 mm

330 ± 25% N

NPD N/50 mm

670 ± 25% N/50 mm

NPD  -

110 ± 10 abs °C

Koude buig na blootstelling aan ovenwarmte TPO/SBS -10/-10 ± 5 abs °C

Koude buig TPO/SBS ≤ -15/-20 °C

Nota's 2 & 3  -

Ondertekend voor en in naam van de producent door:

Johan Pastuer - KC Rooftechniques I Technical & application manager

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

Productie batch: zie LOT Nr op product verpakking

UV, warmte en water

DuO High Tech 4 BO/F C180 Aero FC

1 Unieke identificatie Code van het product type:

DuO High Tech 4 BO/F C180 Aero FC

3 Beoogd gebruik van het bouwproduct:

Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen

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

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+

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.

Brandreactie

Waterdichtheid

Afschuifsterkte van de naad

Treksterkte:

Maximum trekkracht Langsrichting

Maximum trekkracht Dwarsrichting

Rek bij maximum trekkracht Langsrichting

Rek bij maximum trekkracht Dwarsrichting

Wortelweerstand

Statische ponsweerstand

Dynamische ponsweerstand methode A

Scheurweerstand

Sterkte van de naad:

Afpelweerstand van de naad

Schoten - 2019-03-15

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

punt 8.

Duurzaamheid:

Afdruipweerstand na blootstelling aan ovenwarmte

Gevaarlijke Substanties

Nota 2: Dit product bevat geen asbest en geen teer bestanddelen.

Nota 3: 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

Nota 1: Aangezien vliegvuurbestendigheid van een dak afhankelijk is van de gehele dakopbouw, kunnen er geen 

prestatieresultaten doorgegeven worden voor het product alleen.

NPD: Geen Prestatie Vastgesteld

8 Gedeclareerde prestaties:

Essentiële karakteristieken

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

Vliegvuurbestendigheid (zie Nota 1)
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