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PRESTATIEVERKLARING 
 

Nr. DE0038/01 
 

in overeenstemming met Annex III van verordening (EU) Nr. 305/2011 
 

PCI Periplan® 
 

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
 

EN 13813 CT-C20-F4 
 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in 
artikel 11, lid 4: 
 

Batch nr.: een uniek nr per batch vermeld op het etiket of verpakking van het product. 
 
 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, 
zoals door de fabrikant bepaald: 
 

cement gebaseerde uitvlakmortel voor vloeren voor gebruik binnen in gebouwen 
 
 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals 
voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 
 

PCI Augsburg GmbH 
Piccardstraße 11 

D-86159 Augsburg 
 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde 
taken bestrijkt: 

niet relevant 
 
 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, 
vermeld in bijlage V:  
 

Systeem 4 
Systeem 3 (voor toepassingen onderhavig aan de reactie bij brand regelgeving)  

 
 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
 
 

Het product type op basis van de type-testen is bepaald volgens systeem 4. 
 
 

De erkende instantie: MPA Dresden GmbH, identificatie nr  0767, heeft onder systeem 3 de 
reactie bij brand klasse bepaald op basis van de type-testen en daarvoor een classificatie 

rapport verstrekt met nr. : 05-6-1241A 
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8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is 
afgegeven: 

niet relevant 
 

9. Aangegeven prestatie (PCI Periplan®) 
 
 

essentiële kenmerken 
(essential characteristics) 

prestatie 
(performance) 

geharmoniseerde 
technische specificatie 

(harmonised technical 
Specification) 

reactie op brand (Reaction to fire) klasse A2fl-s1 

EN 13813:2003 

afgifte van corrosieve stoffen  
(release of corrosive substances) 

CT 

waterdoorlatendheid (water permeability) NPD 
waterdampdoorlaatbaarheid  
(water vapour permeability)  

NPD 

druksterkte (compressive strength) C20 

buig-treksterkte (flexural strength) F4 

slijtvastheid (wear resistance) NPD 

geluidisolatie (sound insulation) NPD 

geluidabsorptie (sound absorption) NPD 

thermische weerstand (thermal resistance) NPD 

chemische bestendigheid (chemical resistance) NPD 
 
 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde 
fabrikant: 
 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 

  

 

 

 

………..………………. 
Clemens Bierig  

directeur 

…………………..………… 
Manfred Grundmann 

directeur 
 

Augsburg, 14.06.2013 


