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PRESTATIEVERKLARING
Topskin Pondliner

Nr. DoP DPLO2 2018-04-02

Unieke identificatiecode van het prcducttype:
Topskin Fondliner

Identificatiemlddel voor het bouwpÍoduct:
Prefix van het typenummer: W56PB of W56PG
Rolnummer: zie etiket
Productiedatum: zie opdruk membraan

Beoogd gebruik van het bouwproduct:
ongewapende, zwarte, kunststof rubberfolie op basis van ethyleen-propylen{ieen terpolymeer (EPDM)

met een nominale dikte rran I mm; toegepast als afdichung van geokunsttof (GBR-P) in
vijvertoepassingen zoals beschreven in EN 13361 en EN 13362.

Í{aam, geregisbeerde haadelsnaam of geÍ€gistreetd handelsmerk en conta(tadr€s van de
fabÍikanu

C,olrtactadrcs van de gemacmigde ver@enwoordiger:
Niet van to€passing

ffiem voor de beoordeling en veÍificatie van de PrestatieHendigheid ran het
bouwproduct:
Systeem 2+

BouwpÍoduct yallend onder de geharmoniseerde norm Et{ 13361 en EIt 13362:
De onder nr. 1725 aangemelde certificatie- instantie FM Approvals Umited, heeft onder systeem 2+ de
ioitiële inspectie van de productie.installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en voeÉ
a/eneens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie \ran de productiecontrole in de fabriek uit
en heeft op basis hierv"dn het conformiteitscertificaat van de productieonbole in de fabriek nr. U25-
cPR-M0079.
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8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde
technische
specificatie

Waarde I
mm

Tolerantie Eenheid

Treksterkte ISO R 527 9 -1 N/mm2

EN 13361

EN 13362

EN 13492

EN 13493

Weerstand tegen stitisch
doorDonsen

EN ISO
12236

0.6 -0.1 KN

Waterdoorlatendheid
Moeistofdichtheid)

EN 14150 3.0 1U6 * 1tr6 m3/m2d

Duurzaamheid - bestandheid
teoen verwerino (25v)

ËN t2224 Conform

Duunaamheid - oxidatie EN 14575 Conform

Duurzaamheid -
soanninosscheurbestendioheid

ASÏM D

5397-99
NPD

Gevaarliike stoffen Geenl)

1) Dít product is een artikel in de zin van artikel 3 van de EU verordening 190712006 (REACH). Het

bevat geen bestanddelen die besteinil Zgn om te woÍdeÍr vÍijgegeyeÍl bij normale of redeiukenNijs te
verwachten gebruiksomstandigheden. Op basis van de huidige kennis bevat dit prduct geen zeer

zorgwekkende stoffen zoals genoemd in Bijlage )OV \ran de REACH-verordening of in de "kandidaat-
lijst van zeer zorgwekkende stofien die aan het autorisatieproces z'tjn onderworpen" gepubliceerd

door ECHA, in concentraties hoger dan 0,1 o/o ({w).

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product z'tjn conform de in punt 8 aangegeven
prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde Íabr,kant.

ondeÉekend voor en namens de Ëbrikant door:

G.W Heijkoop sr

BedrijÈleider

EPDM Systems BV
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