Prestatieverklaring
Gyproc Rifino Top
1 Unieke identificatiecode van het product
Gyproc Rifino Top_LE_0613
2 Type-, batch- of serienummer of enig ander element dat zorgt voor de identificatie van het
product zoals verplicht volgens Artikel 11(4)
Zie sectie 1. Voor identificatie zie productiedatum en –tijd op de verpakking
3 Beoogd gebruik van het product, in overeenstemming met geldende geharmoniseerde
technische specificaties, zoals opgegeven door de producent
Voegmateriaal voor gipskartonplaten: 3B volgens EN 13963
Gipspleister voor binnentoepassing: B1/20/2 volgens EN13279-1
4 Producent
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustädterstraße 63
A-2734 Puchberg
5 Waar van toepassing, de naam en contactgegevens van de geautoriseerde
vertegenwoordiger wiens mandaat de taken dekt die beschreven zijn in Artikel 12(2)
Zie sectie 4
6 Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 3 voor reactie bij brand; system 4 voor alle andere eigenschappen
7 In het geval de prestatieverklaring een product betreft dat valt onder een
geharmoniseerde norm:
De aangemelde instantie MA 39 – Test , Inspection- and Certification Body of Vienna
met identificatienummer 1140 heeft de initiële prestatietest voor reactie bij brand uitgevoerd
en heeft het volgende testrapport uitgegeven: MA-39-VFA 2006-0878.01
Voor wat betreft de overige eigenschappen heeft de producent de initiële prestatietest
uitgevoerd. De productiecontrole is in overeenstemming met EN ISO 9001:2008.
8 In het geval de prestatieverklaring een product betreft dat valt onder een Europees
Technisch Assessment:
Niet relevant
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9 Opgegeven prestaties
Essentiele kenmerken

Prestatie

Geharmoniseerde technische
specificaties

Reactie bij brand

Klasse A1

EN 13501-1

Buigsterkte

NPD

EN 13963

Thermische geleidbaarheid

NPD

EN 13279-1

10 De prestaties van het product, geïdentificeerd onder punt 1 en 2, zijn conform de
opgegeven prestaties onder punt 9.
Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
fabrikant, zoals beschreven onder punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door::
Peter Giffinger, Managing Director
─────────────────────────────────────────────────────────
(Naam en functie)
th

Puchberg, 7 June 2013
────────────────────
(Plaats en datum van uitgifte)

──────────────────────────────
(handtekening)
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