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ETAG -005-6:2004

 
13 0836 

 

PRESTATIEVERKLARING 
 

  Sikafloor
®
-415 

 

02 08 05 02 003 0 000001 1148 

 
 

1. Producttype: 
Unieke identificatiecode van het producttype: 

 
Sikafloor

®
-415 

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

Batchnummer is vermeld op de verpakking 

3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van 
het bouwproduct, overeenkomstig de 
toepasselijke geharmoniseerde technische 
specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Vloeibaar aan te brengen waterdichting systeem 
op polyurethaanbasis voor gebruik op balkons, 
terrassen en daken. Voor het gebruik als een 
vloeibaar verwerkbaar waterdichtings systeem 
om weerstand te bieden tegen water om gebouw 
binnen te dringen. Essentiële eisen 2 veiligheid 
bij brand, 3 hygiëne, gezondheid en milieu en 4 
veiligheid bij gebruik van richtlijn 89/106/EEC, 
inclusief het aspect duurzaamheid.   

ETAG-005-6:2004 

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

Sikafloor
® 

- 405 balcony system 
 
Sika Limited 
Sika Liquid Plastics 
Sika House 
Miller Street 
Preston 
PR1 1EA 
United Kingdom 

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

Niet relevant (see 4) 

6. BVPB: 
Het systeem of de systemen voor de 
beoordeling en verificatie van de prestatie-
bestendigheid van het bouwproduct, vermeld in 
bijlage 5 van de BPV: 

System 3 

7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN): 
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft 
op een bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt: 

Niet relevant  
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8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA): 
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft 
op een bouwproduct waarvoor een Europese 
technische beoordeling (ETA) is afgegeven: 

Erkende instelling British Board of Agrèment 
(no.0836) heeft een ETA 13/0231 uitgegeven op 
basis van de ETAG-005-6:2000 

 

  
 
9. Aangegeven prestatie 
 

Essentiële kenmerken Prestaties Norm 
Geharmoniseerde 
technische 
specificaties 

Prestatie bij brand van buitenaf 
Klasse Broof (t1) 

ENV 1187 

ETAG-005-6:2000 

Brandklassificatie 
Klasse E 

EN 13501-1 

Gebruiksduur 
W3 

According to 
ETAG 005-
6:2000, 4.3.3 

Klimaat zone M 

Alle afwerkingslagen in combinatie met 
alle ondergronden P4 

Laagste oppervlaktemperatuur TL3 

Hoogste oppervlaktemperatuur TH4 

Dakhelling S1 to S4 

Verklaring van gevaarlijke stoffen Bevat geen 
gevaarlijke stoffen 

 

Gladheid NDP 
EN 13893 
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10. Verklaring 

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

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 
  
  

  
  
  
  
Preston, april 2013 

  
 
 

 

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH) 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën 
verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente veiligheidsinformatieblad, dat fysische, 
ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wettelijke informatie: 
De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn 
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de 
verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met 
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, 
op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product 
moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen 
van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de 
huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te 
raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt 
 


