
PRESTATIEVERKLARING
N°: 00602-CPR-SH1-001

1 Unieke identifi catiecode van het producttype: armourshield 

2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identifi catiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Bitumen shingels 4 X 2

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specifi catie, zoals door de fabrikant bepaald: 
Dak en buitenmuur bekleding

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
IKO Sales International NV - Truibroek 74  -  B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120  -  Fax. +32.11.340.129  -  support@iko.be

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

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verifi catie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 4

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
EN 544:2011

aangemelde instantie: WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium

8 Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken Prestaties Aangemelde 
instantie

Geharmoniseerde 
technische 

specifi caties

Treksterkte breedte 600 N/50mm

EN 544:2011

Treksterkte hoogte 400 N/50mm

Nageldoorscheursterkte 100N

Brandreactie E 1173

Externe brandblootstelling BroofT1 1173

Water doorlaatbaarheid (bitumenmassa) ≥ 1300 g/m²

Hoogte 1000 ± 3mm

Breedte 318 ± 3mm

Vloeitemperatuur ≤ 2mm

Granulaatverlies ≤ 2,5g

Waterabsorptie < 2%

Gevaarlijke stoff en (zie note 1 & 2)

Note 1: Dit produkt bevat geen asbest of teer bestanddelen.  

Note 2: In afwezigheid van Europese gestandardiseerde test methodes zal de verifi catie en verklaring van vrijgave of aanwezigheid moeten worden gedaan rekning 
houdend met plaatselijke normen in het land van gebruik van het eindprodukt.  

9 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.  Deze prestatieverklaring wordt ver-
strekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

(plaats en datum van afgifte): Ham, 7th of April 2014

(naam en functie):  Kurt Kesters – Technical Product Manager

Production and sales certifi ed according ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program
and ISO 14001:2004 Environmenteal Management Standard both certifi ed from Bureau Veritas Certifi cation.


