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PRESTATIEVERKLARING 
N° 0007-106 

 
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: 

Hoeklijnen (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: 

Met betrekking tot gedrag bij brand zijn voor de producten Alu, COR en Eurocolor (volgens 

tabel 9), door CSTB (n° 0679) 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. 

 

Voor PVC gecoate producten (conform tabel 9) waarvoor geen brandgedrag is vastgesteld 

zijn deze beoordeeld als brandklasse F volgens het besluit van de Commissie 2000/147/EG 

(AVCP systeem 4). 

 

Voor alle andere van de hierboven, Brandgedrag: Classificatie A1 overeenkomstig  

96/603/EG voor de producten uit verzinkt staal en 2010/737/UE voor polyester beklede 

staalproducten (AVCP systeem 4). 

 

Met betrekking tot het draagvermogen zijn door TNO (n° 1153) de productclassificaties 

bepaald aan de hand van proefnemingen, op basis van type gerelateerde berekening, 

tabelwaarden of op basis van de productspecificaties volgens systeem 3. 

http://www.eurocoustic.com/
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Een testrapport is overhandigd. 

 

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 

Duurzaamheid 
mbt corrosie 

Bevestigingsafstand 
 

mm 

Toelaatbare 
puntbelasting (Feff 0.8) 

N 

Hoekprofielen 19x19 A1 NPD NPD Klasse B 

Hoekprofielen 24x19 A1 250 39 Klasse B 

Hoekprofielen 24x19 Corro-plus A1 250 39 Klasse C/D* 

Hoekprofielen 24x19 EuroColor of 
andere kleuren 

A2, s1, d0 250 39 Klasse B 

Hoekprofielen 24x24 A1 NPD NPD Klasse B 

Hoekprofielen 24x35 A1 NPD NPD Klasse B 

Hoekprofielen 30x30 A1 NPD NPD Klasse B 

Hoekprofielen 30x30 EuroColor of 
andere kleuren 

A2, s1, d0 NPD NPD Klasse B 

Hoekprofielen 40x40 A1 NPD NPD Klasse B 

Buigbare hoekprofielen (PVC 
bekleed) 

E NPD NPD Klasse B 

Hoekprofielen met schaduwvoeg A1 NPD NPD Klasse B 

Randprofielen  A1 NPD NPD Klasse B 

Muurprofiel A1 NPD NPD Klasse B 

Muurprofiel EuroColor of andere 
kleuren 

A2, s1, d0 NPD NPD Klasse B 

Profiel F  A1 NPD NPD Klasse B 

 
*Geschiktheid voor klasse D toepassing per project te beoordelen cf NF EN 13964 : 

2014 tabel 8 

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 29/08/2018 


