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PRESTATIEVERKLARING 
N° 0007-102 

 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

Verlaagd plafond: onderdeel ophangsysteem 

 
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het 

bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Profil STI (Zie productlabel) 

 
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke 

geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Verlaagd plafond ophangsysteem 

 
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres 

van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie 

www.eurocoustic.com 
 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de 

in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  

Niet van toepassing 

 
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

AVCP Systeem 3 of 4 voor gedrag bij brand 

AVCP Systeem 3 voor draagvermogen 

AVCP Systeem 4 voor duurzaamheid 

 
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 

geharmoniseerde norm valt: 

Voor producten gemaakt uit verzinkt staal is het niet nodig het gedrag bij brand te testen. 

Deze producten worden op basis van het commissie besluit 96/603/EG A1 geclassificeerd 

(AVCP Systeem 4). 

 

Met betrekking tot gedrag bij brand zijn van alle van voorgaande afwijkende producten, 

door CSTB (n° 0679) en/of MPA (n° 0761) de productclassificaties bepaald aan de hand van 

proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de 

productspecificaties volgens systeem 3. 

Een testrapport is overhandigd. 

 

Met betrekking tot het draagvermogen zijn door MPA NRW (n° 0432), TNO (n° 1153) en/of 

CSTB (n° 0679) de productclassificaties bepaald aan de hand van proefnemingen, op basis 

van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de productspecificaties 

volgens systeem 3. 

Een testrapport is overhandigd. 

 

http://www.eurocoustic.com/
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Met betrekking tot duurzaamheid zijn de productclassificaties bepaald aan de hand van 

proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, tabelwaarden of op basis van de 

productspecificaties volgens systeem 4.  

Geen betrokkenheid van een aangemelde keuringsinstantie (Nobo) 
 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een 

Europese technische beoordeling is afgegeven: 

Niet van toepassing 
 

9. Aangegeven prestatie: 

 
Essentiele kenmerken  

Product beschrijving 
Gedrag 

bij brand 
 

Draagvermogen 

Duurzaamhe
id mbt 

corrosie 
Doorbuigings 

klasse 

Overspanning 
min / max 

mm 

Maximaal 
toelaatbaar 

buigend 
moment 
(Madm)  

Nm 

Bezwijk moment 
(Mu)  
Nm 

Buigstijfheid
(EI)  
Nm² 

Profil STI (Sous Toiture Industrielle) A1 NPD NPD NPD NPD NPD Klasse B 

 
Alle essentiële kenmerken genoemd in de eerste regel van deze tabel zijn in 

overeenstemming met de norm NF EN 13964:2014 

 
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: 

Dhr. Eric ESCALETTES 

Directeur B.U. Plafonds Eurocoustic 

Te Courbevoie, op 28/03/2017 
 


