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PRESTATIEVERKLARING
volgens toevoegsel III van de verordening (EU) nr. 305/2011 voor het product

WAKOL Z 680 Project Egalisatiemiddel

Bottenbacher Straße 30

Duidelijke kenning van het producttype: 

EN 13813 CT-C20-F5

Type-, charge-, of serienummer of een ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct 
volgens art. 11, paragraaf 4:

chargenummer: zie verpakking van het product

Door de fabrikant geplande gebruiksdoeleinde of geplande gebruiksdoeleinde van het 
bouwproduct, toepasbaar volgens de geharmoniseerde, technische specificatie:

Cement gebaseerd egaliseermiddel voor vloeren binnenshuis

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de 
leverancier volgens art. 12, paragraaf 2 van de Bouwproductenverordening:

Wakol GmbH

en het volgende uitgegeven:

D-66954 Pirmasens

Indien nodig, naam en contactadres van de zaakgelastigde, diegene met de opgaven 
volgens artikel 12, paragraaf 2 belast is.:

niet van toepassing

Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de prestatieverklaring van het 
bouwproduct volgens aanhangsel V:

Systeem 3 bij brandgedrag

Bij een prestatieverklaring voor een bouwproduct, die van een geharmoniseerde norm 
geregistreerd is:

Het geregistreerde keuringsbureau heeft het producttype getest 

Bij een prestatieverklaring voor een bouwproduct, waarvoor een europese technische 
beoordeling opgemaakt is:

niet van toepassing



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wakol GmbH Bottenbacher Str. 30 

Sitz der Gesellschaft Pirmasens . HRB Zweibrücken 22028 66954 Pirmasens 
Geschäftsführer: Steffen Acker, Christian Groß (CEO), Dr. Martin Schäfer www.wakol.com 
   

 

 

 

9.

Prestatie

A1fl
CT

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

C20
F5

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

Kengetal is niet
vastgelegd

10.

Pirmasens, 12.04.2018

P:\TI-GUELTIG\TI Bau\Technische Zusatzinformationen Bau\Leistungserklärung\506900 0713 WAKOL Z 680

Aangegeven prestatie

Essentieële kenmerken
Geharmoniseerde

technische specificatie

Brandgedrag - klasse

EN 13813:2002

Vrijkomen van corrosieve stoffen

Doorlatendheid van water

Doorlatendheid van waterdamp

Drukvastheid
Buig-treksterkte

Slijtageweerstand

Contactgeluidsisolatie

Kleefkracht

prestatieverklaring volgens nummer 4.

Ondertekend voor de producent en namens de producent van:

Dr. Martin Schäfer
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Bedrijfsleider Ontwikkeling,
Techinsche ondersteuning en Inkoop

Doorslagsterkte

Geluidsisolerend

Warmteisolatie

Chemische resistentie

De werking van het product volgens de nummers 1 en 2 voldoet aan de aangegeven 
prestatie volgens nummer 9. Alleen de producent is verantwoordelijk voor opmaken van deze 


