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6. Product kenmerken
2
ROCKPANEL Lines rabatdelen met veer- en groef, dikte 8 en 10 mm, Colours/Rockclad afwerking, zijn gemaakt van
geprefabriceerde samengeperste steenwol platen met thermohardende synthetische bindmiddelen. De veer- en
groefplaten worden bevestigd op een houten achterconstructie. Bevestiging van 8 mm platen op de houten achterconstructie vindt plaats met corrosiebestendige clips met schroeven. Bevestiging van de 10 mm platen op de houten
achterconstructie vindt plaats met corrosie bestendige nagels of schroeven.
2
De ROCKPANEL Lines , 8 mm and 10 mm veer- en groefplaten hebben aan één zijde een oppervlakte
behandeling met een tweelaagse watergedragen polymeer emulsie in diverse kleuren.

2

De fysische eigenschappen van ROCKPANEL Lines , 8 mm en 10 mm, zijn hieronder aangegeven:
dikte
8 ± 0,5 mm / 10 ± 0,5 mm
lengte, maximaal
3050 mm
plaat breedte > werkende breedte: S 8 : 164 > 151-156 [a]
S 10 : 164 > 146
XL 10 : 295 > 277
XL 8 : 295 > 282-287 [a]
[a] : min-max werkende breedte
plaat breedte toleranties
nominaal +1/-1 mm
dichtheid
nominaal 1050 kg/m³
buigsterkte
lengte en breedte f05 ≥ 27 N/mm²
elasticiteitsmodulus
4015 N/mm²
warmtegeleidingscoëfficiënt
0,37 W/(m.K)
2

De montage details en afmetingen na bevestiging van ROCKPANEL Lines , 8 mm en 10 mm, zijn weergegeven
in Figuur 1.
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Figuur 1
1. Montage details
d
en afm
metingen na bevestiging ROCKPANE
EL Lines2
Line
es2 10 mm voo
or horizontale en verticale [a
a]
toepassing

Lines2 8 mm
m alleen voor hhorizontale toe
epassing

10
2

1a
a

d5

a2

b
beff

4
3
1a

Lin
nes2 S 10 of XL
X 10

1b

Lines2 S 8 of
o XL 8

2

Acchterconstructiie min. dikte 28 mm
duurzaamheid volgens
v
Tabel 9
Alu
uminium startp
profiel ‘K’
Ve
entilatieprofiel
S1
10: 164 mm; XL
X 10: 295 mm
m
S1
10: 146 mm; XL
X 10: 277 mm
m
18 mm
15 mm

2

Achterconstructie min. dikkte 28 mm
duurzaamheid volgens Taabel 9
Aluminium startprofiel
s
‘K’’
Ventilatieprofiel
S 8: 164 mm
m; XL 8: 295 m
mm
S 8: 151 tott 156 mm; XLL 8: 282 tot 287 mm
8 – 13 mm

3
4
b
beff
d5
a2

3
4
b
beff
d7

[a] Horizon
ntale voegen tusssen de platen worden
w
uitgevoe
erd met
een ROCK
KPANEL ‘A’ geë
ëxtrudeerd stoelltjesprofiel of
gelijkwaard
dig
2

estaties van ROCKPANEL
R
L Lines 8 mm
m en 10 mm veerv
en groeffplaten.
Bepaling 7 bevat de pre
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7. Aangegeven prestaties
De platen zijn geclassificeerd volgens EN 13501-1 met de volgende parameters:
Essentiële
kenmerken

Prestatie

Tabel 1. Europese brandclassificatie van verschillende constructies met
ROCKPANEL Lines² platen
Bevestigingsmethode

Fundamentele
eisen voor
bouwwerken
BR2 Brandveiligheid

Mechanisch
bevestigd

Geventileerd
of niet
geventileerd
Geventileerd

Verticale houten
achterconstructie –
Lines² met dikte
8 mm [a]
10 mm
B-s2,d0

8 mm
C-s2,d0

Geharmoniseerde
technische
specificatie
ETA-13/0204
uitgave
2015-11-10
NEN EN 13501-1:2007

[a] met het gebruik van 8 mm ROCKPANEL stroken op de verticale latten; de breedte van de strook is aan weerszijden 15 mm breder
dan de houten lat

Toepassingsgebied
Het volgende toepassingsgebied geldt.
Europese brandclassificatie
De classificatiemethode vermeld in Tabel 1 is gelding voor de volgende eindgebruiksomstandigheden:
Bevestiging

•
•

Mechanisch bevestigd op een houten achterconstructie
Achter de panelen bevindt zich minimaal 40 mm minerale wol isolatie met een dichtheid van 30-70
kg/m³ overeenkomstig NEN EN 13162 en met een luchtspouw tussen de achterzijde van de panelen
en de isolatie.

Dragende wanden:
Isolatie:

•

Beton wanden, metselwerkmuren

•

Achter de panelen bevindt zich tussen de houten latten minimaal 40 mm minerale wol isolatie met een
dichtheid van 30-70 kg/m³ overeenkomstig NEN EN 13162 en een luchtspouw respectievelijk minimaal
50 mm minerale wol isolatie met een dichtheid van 30-70 kg/m³ overeenkomstig NEN EN 13162 kg/m³
achter de latten zonder luchtspouw.
Resultaten zijn ook geldig voor dikkere isolatielagen minerale wol met dezelfde dichtheid en een gelijke
of betere brandclassificatie
Het testresultaat met minerale wol is geldig, zonder test, voor het zelfde type plaat toegepast zonder
isolatie mits het dragermateriaal overeenkomstig NEN EN 13238 bestaat uit een plaat met Europese
brandclassificatie A1 of A2 (bijvoorbeeld een vezelcementplaat).

•
•

Achterconstructie:
•
•
•

Verticale naaldhout latten zonder brandvertragende behandeling, dikte minimaal 28 mm
Testresultaten zijn ook geldig voor hetzelfde type plaat met aluminium of stalen achterconstructie
Testresultaten zijn ook geldig voor hetzelfde type plaat met verticale LVL latten zonder
brandvertragende behandeling, dikte minimaal 27 mm

Bevestigingsmiddelen: • Resultaten zijn ook geldig met een groter aantal bevestigingsmiddelen
• Testresultaten zijn ook geldig voor hetzelfde type plaat bevestigd met blindklinknagels uit hetzelfde
materiaal als de schroeven en vice versa
Spouw:

•
•
•

Niet gevuld
De spouwdiepte is minimaal 28 mm
Testresultaten zijn ook geldig voor grotere spouwdieptes tussen de achterzijde van de plaat en de
isolatie tussen de achterconstructie

Aansluitingen:
2
Horizontale toepassingen Lines 8 mm en 10 mm
• Verticale voegen zijn open zonder een voegband of met ROCKPANEL strook zoals beschreven in
tabel 4;
horizontale naden zijn automatisch afgedicht door het bovenliggende rabatdeel.
2
Verticale toepassing van Lines 10 mm
• Het resultaat van een test met een open horizontale voeg is ook geldig voor hetzelfde type plaat
toegepast met horizontale voegen gesloten met staal of aluminium profielen

De classificatie is ook geldig voor de volgende productparameters:
Dikte:
• Nominaal 8 mm of nominaal 10 mm, individuele toleranties ± 0,5 mm
3
Dichtheid:
• Nominaal 1050 kg/m
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Essentiële kenmerken
BR3 – Hygiëne,
gezondheid en milieu

Tabel 2 - Prestatie - Waterdamp doorlaatbaarheid en water doorlaatbaarheid
Eigenschap
Verklaarde waarden
sd ≤1,8 m at 23°C and 85% RH
Waterdamp doorlaatbaarheid
De ontwerper moet rekening houden met de relevante eisen voor ventilatie,
verwarming and isolatie om condensatie tot een minimum te beperken.
Water doorlaatbaarheid
NPD [a] geen prestatie bepaald

Geharmoniseerde
technische specificatie
ETA-13/0204 uitgave 2015-11-10
EN ISO 12572 test conditie B
ETA-13/0204 uitgave 2015-11-10

[a] De gevelbekleding dient dusdanig ontworpen en uitgevoerd te zijn dat water dat in de luchtspouw doordringt of condenswater naar buiten afgevoerd wordt zonder dat een ophoping tot
vochtschade of lekkages in de draagconstructie of gevelbekleding leidt

Essentiële kenmerken

BR3 – Hygiëne,
gezondheid en milieu

Tabel 3 - Prestatie - Afgifte van gevaarlijke stoffen
Eigenschap
Product specificatie
Gebruikscategorie: Buiten S/W2
De componenten bevatten geen/geven geen schadelijke stoffen af zoals
gespecificeerd in TR 034, van April 2013*), behalve
Invloed op de luchtkwaliteit en
Formaldehyde concentratie 0,0105 mg/ m3. Formaldehyde klasse E1
afgifte van gevaarlijke stoffen
De gebruikte vezels hebben geen kankerverwekkende eigenschappen
aan water en bodem
Er worden geen biocides gebruikt in de ROCKPANEL platen
Er zijn geen brandvertragers in de platen gebruikt
Er is geen cadmium in de platen gebruikt.

Geharmoniseerde
technische specificatie

ETA-13/0204 uitgave 2015-11-10

*) In aanvulling op de specifieke bepalingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen in deze Europese Technische Beoordeling, kunnen er andere vereisten van toepassing zijn op de producten binnen
het toepassingsgebied (bijv.omgezette Europese wetgeving en nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen).Om aan de bepalingen van de EU Richtlijn voor bouwproducten te voldoen,
moet ook aan deze eisen worden voldaan, wanneer en waar ze van toepassing zijn.

Tabel 4a - Prestatie - Rekenwaarde voor de axiale belasting van de mechanische bevestiging van Lines2 10 mm [f]
Voor klimaatklasse 2 (zie 'Opmerking') en belastingsduur-klasse 'Kort' [c]
Essentiële
kenmerken

Voor gatdiameters van de bevestigingsmiddelen zie Tabel 5;Voor positie van de
bevestigingen zie Tabel 6
Overspanning in mm [b]
Lines2 10 mm
Eigenschap
b panel
b - width
eff

BR4 –
Veiligheid
en
toegankelijk
heid bij
gebruik

Rekenwaarde
van de axiale
belasting

Xd = Xk / M

schroef bevestiging [a][e], enkelvoudige [g]
schroef op tussenliggende latten
schroef bevestiging [a][e, dubbele [g] schroef
op tussenliggende latten
nagel bevestiging (27 mm) [e], enkelvoudige
[g] nagel op tussenliggende latten
nagel bevestiging (27 mm) [e], dubbele [g]
nagel op tussenliggende latten

[a] met  ≥ 30° :  is de hoek tussen de schroefas en de vezelrichting
[b] zie Tabel 5
[c] kmod = 0,9 overeenkomstig Tabee 3.1 – ‘Waarden van kmod ‘NEN EN 1995-1-1 + C1 + A1/
NB:2013 nl; Voor klimaatklasse 2 [NB in C Tabel NB.2 “Buitentoepassingen waarbij het
onderdeel beschermd wordt tegen directe vochtinwerking”] en ‘belastingduur-klasse 'Kort'
[Tabel NB.1 NEN EN 1995-1-1 + C1+ A1/NB:2013 nl]
[f] voor verduurzaming van de achterconstructie zie Tabel 9

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group

600
600
600
600

146
277
146
277
146
277
146
277

Xd = Xk / M in N
Midden / Hoek [g]

C18 [d]

C24 [d]

204 / 85
204 / 116
296 / 85
357 / 116
107 / 107
107 / 107
214 / 107
214 / 107

204 / 85
204 / 116
296 / 85
357 / 116
127 / 121
127 / 127
255 / 121
255 / 127

Geharmoniseerde
technische specificatie
Tabel
in
ETA
6 [c]
7 [c]
8 [c]

ETA-13/0204
uitgave 2015-11-10
NEN EN 14592:2008 +
A1:2012 (E)

9 [c]

[d] Sterkte klasse NEN EN 338
[e] voor specificaties van de bevestigingsmiddelen zie Tabel 8a
Opmerking (volgens NEN EN 1995-1-1 + C1+ A1/NB:2013 nl §2.3.1.3 (3)P ): Klimaatklasse 2
wordt gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overkomt met een temperatuur
van 20°C en een relatieve vochtigheid van de omgevingslucht die slechts enkele weken per jaar
hoger is dan 85%. In klimaatklasse 2 zal in de meeste zachthout soorten het gemiddelde
vochtgehalte niet groter zijn dan 20%
[g] zie Tabel 5 en 6
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2
T
Tabel 4b - Prestatiee - Rekenwaarde vooor de axiale belastting van de mechanische bevestiging van
v Lines 8 mm [f]
[f

E
Essentiële
ke
enmerken

2
V
Voor de combinatie Lines
L
XL 8 , clip e
en bolkop
schroef 3,5x25, mett  ≥ 30° [a];
V
Voor klimaatklasse 2 (zie 'Opmerking’) e
en
belastingduur-klasse
e 'Kort' [c]
V
Voor positie van bev
vestigingsmiddelen zzie
T
Tabel 6a/6b

E
Eigenschap
B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

oniseerde technisch
he
Geharmo
specifica
atie

Xd = Xk / M ( in N) for C18 / C24 [d]
Overspann
ning in mm [b]
a
b

A

B

Positie clip
C
D

E

F

Tabel
in ETA

R
Rekenwaarde van de
d
axiale belasting

151 - 156

600

53

84

39

69

113

60

10 [c]

Xd = Xk / M

282 – 287

600

53

92

39

69

113

60

11 [c]

[a
a] met  ≥ 30° :  is d
de hoek tussen de sch
hroefas en de vezelrich
hting
[b
b] zie Tabel 5
c]] kmod = 0,9 overeen
nkomstig Tabee 3.1 – ‘Waarden van kmod ‘N
NEN EN 1995-1-1 + C1 + A1/
epassingen waarbij he
N
NB:2013 nl; Voor klima
aatklasse 2 [NB in C Tabel NB.2 “Buitentoe
et
on
nderdeel beschermd w
wordt tegen directe vo
ochtinwerking”] en ‘bellastingduur-klasse 'Ko
ort'
[T
Tabel NB.1 NEN EN 1995-1-1 + C1+ A1/NB
B:2013 nl]

[d] Sterktte klasse NEN EN 338
8
[e ]voor specificaties
s
van de be
evestigingsmiddelen zie
z Tabel 8b
Opmerkin
ng (volgens NEN EN 1995-1-1
1
+ C1+ A1/NB
B:2013 nl §2.3.1.3 (3)P
P ): Klimaatklasse 2
wordt gek
kenmerkt door een vo
ochtgehalte in de mate
erialen dat overkomt met
m een temperatuur va
an
20°C en een relatieve vochtigh
heid van de omgevings
slucht die slechts enke
ele weken per jaar hog
ger
5%. In klimaatklasse 2 zal in de meeste zach
hthout soorten het gem
middelde vochtgehalte
e
is dan 85
niet grote
er zijn dan 20%

[f]
f] voor verduurzaming van de achterconstruc
ctie zie Tabel 9

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up

ETA-13/0204
uitgave 2015-11-10
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T
Tabel 5 – Prestatie - Bevestigingen oveereenkomstig tabel 4a en 4b met de ve
ereiste randafstande
en, maximum overs
spanningen en
E
Essentiële
ke
enmerken

bevestigingsmethode
e
CLIP positie ROCKPANE
EL Lines2
8 mm type S 8 en X
XL 8

2

Nagel / schroefbevestiging - boorgatdiameters mm
m voor Lines
10 mm type
e S 10 en XL 10

a1

le

beff

M

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

ETA-13/0204 uitgavee
2015-11-10
Tabel 10,
11 en 13

lm
Gatdiameter mm
B
Bevestigings
-m
methode [a]
C
Clip

a1
mm
0
≥ 20

b
max
mm
600

Type
S
XL

Werkende breed
dte
mm
amin
am
max
151
156
282

2
287

Geharmoniseerde
e
technische
specificatie

M – midden
van de plaat

Andere
posities

lm

a1
mm

mm

max
mm

le

Nagel

2,0

3,0

≥ 15

≤ 600

3050

Schroef

2,5

3,5 [b]

≥ 15

≤ 600

3050

[a] voor specificatiess van bevestigingsmidd
delen zie Tabel 8
[b] Het gevolg van de
eze boorgatdiameter is
s dat onder bepaalde omstandigheden er ee
en spanning loodrechtt op het lijf van de bev
vestigingsmiddelen in deze
d
bevestiigingsposities kan optrreden.

E
Essentiële
ke
enmerken

Geharmoniseerde
e
technische
specificatie

T
Tabel 6 – Prestatiee - Bevestigingen ovvereenkomstig Tabeel 4 en 5 met de verreiste posities van de
d bevestigingen
2

Lines 10 mm type S 10 en XL 10 - Na
agel / schroefbevestiging - boorgatdiam
meter mm
a1

a3

a2

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

a2

C

a1 ≥ 15
5 mm
a2 = 15
5 mm
a3 ≥ 20
0 mm

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up

C: hoe
ekbevestiging
M: mid
ddenbevestiging
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M

ETA-13/0204 uitgavee
2015-11-10
Tabel 6, 7,
8, 9 en 12

E
Essentiële
K
Kenmerken

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

T
Tabel 7a – Prestatiee afschuifsterkte meechanische bevestig
igingen Lines2 10 mm
m

Geharmoniseerde
technische
specificatie

K
Karakteristieke afsch
huifsterkte
G
Gemiddelde waarden

B
Bevestiging

ETA-13/0204
uitgave
2015-11-10

N
Nagel 2.1/2.3x27
S
Schroef 3.5x30

795 N
822 N

914 N
1083 N

838 N
1124 N

866 N
1074 N

Geharmonise
eerde
technische
specificatie

E
Essentiële
ke
enmerken

T
Tabel 7b – Prestatiee afschuifsterkte meechanische bevestiggingen

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

V
Vervorming van de clip
c ten gevolge van drie keer het eigen
ngewicht van
tyype XL: < 0,1 mm

2

Lines 8 mm

ETA-13/0204 uittgave
2015-11-10

T
Tabel 8a - Specificaaties mechanische bbevestigingsmiddellen [a]
R
Ringnagel
voor Line
es2 10 mm bevestigiing
E
Essentiële
ke
enmerken

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

M
Minimum
ve
ereiste
afmetingen
mm)
(m
d
d2
l
lp
l2
lg
dh
ht

Roestvast staal overreenkomstig NEN E
R
EN
1
10088
Materiaal num
mmer 1.4401 of 1.4578

m vereiste
Minimum
afmeting
gen (mm)

Platko
op schroef 3.5 x 30 mm
m voor Lines2 10 mm
bevesttiging
Roestv
vast staal overeenk
komstig NEN EN 10088
Materiiaal nummer 1.4301
1, 1.4401 of 1.4578

d = 3,5
5 – 3,2
0,6•d ≤ d1 ≤ 0,9•d
l ≥ 29,,0
lg ≥ 22,,5
dh = 7,0
0 - 6,6
ds = 2,6 – 2,3

= 2,1
= 2,4–2,2
= 27,0 – 26,0
≤ 3,5
≥ 20,0
= l2 - lp
= 4,8–4,5
= 0,7–0,5

[a
a] voor verduurzaming
g van de achterconstru
uctie zie Tabel 9

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up
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Geharm
rmoniseerde
e
technis
sche
specifiicatie

ETA-13//0204
uitgave
2015-111-10
Tabel 144 end
Tabel 155
N
NEN EN
14592:22008
+A1:20112

el 8b - Prestatie - Specifica ties mechanissche bevestigingsmiddelen
Tabe
Essentiële
n
kenmerken

Geharmoniiseerde
technische
e
specificatie

Beve
estigingsclip Liines2 8 mm en
n Torx T10 sch
hroeven 3,5 x 25 mm voor
clipbe
evestiging

ETA-13/02044
uitgave
2015-1110Tabel 16

BR4 –
en
Veiligheid e
toegankelijkkheid
bij gebruik
Materriaal nummer 1.4310
Materriaal dikte: 0,6
6 mm

R
Roestvast staal overeenkom
mstig NEN EN
N 10088
M
Materiaal num
mmer 1.4301
d = 3,5 – 3,2
3 mm
l = 25,00 ± 1,15 mm
lg ≥ 21,25 mm
d1 = 2,3 ± 0,15
0
mm
ds = 2,30 ± 0,15 mm
dh = 7,0 - 00,4 mm

NEN EN
14592:2008
+A1:2012

[a] voo
or verduurzamin
ng van de achte
erconstructie zie
e Tabel 9
Opme
erking: indien er een ROCKPA
ANEL strook is
s gebruikt tusse
en de rug van de clip en de
voorzijijde van de latte
en, dient de len
ngte van de sch
hroef te worden vergroot met dde dikte van de
strookk.

Essentiële
kenmerken
n

BR4 –
en
Veiligheid e
toegankelijkkheid
bij gebruik

Essentiële
kenmerken
n
BR4 –
Veiligheid e
en
toegankelijkkheid
bij gebruik

el 9 – Prestatiie - Achterconnstructies
Tabe
Geschikte conserv
verende beha
andeling van achterconstructies
uik het van toe
epassing zijnd
de deel van NE
EN EN 335 om
m de risicoklassse
Gebru
van de gebruikstoestand en de kklimatologische
e omstandighe
eden te
eunt de bepalin
ng van de
identifficeren. Tabel 1 in NEN EN 335 onderste
biolog
gische organis
smen die hout kunnen aanta
asten in bepaa
alde situaties. De
gebru
uiker kan dan rekening
r
houd
den met de soort en de duur van de verei ste
presta
atie, kies een geschikt
g
nivea
au van duurza
aamheid en zo
org dat het
gespe
ecificeerde hout of op hout g
gebaseerd pro
oduct ofwel ee
en natuurlijke ((zie
NEN EN 350-2) of een
e verkregen
n karakteristieke duurzaamh
heid heeft ten
ge van een ge
eschikte conse
erverende beh
handeling (zie NEN EN 351 -1).
gevolg

el 10 – Presta
atie - slagvasttheid Lines2 - 8 en 10 mm
Tabe
Vallen
nd
voorw
werp
Hard lichaam

Energie

Categorrie

g
Sttaal bal 0,5 kg

1J

IV

Sttaal bal 3,0 kg
g

3J

III, II, I

Essentiële
n
kenmerken

el 11 – Presta
atie dimensie sstabiliteit
Tabe

BR4 –
Veiligheid e
en
toegankelijkkheid
bij gebruik

ulatieve dimen
nsieveranderin
ng [a]
Cumu
Therm
mische uitzettingscoëfficiëntt (10 –6 K-1)
Hygrissche uitzetting
gscoëfficiënt, 4
42% RH versc
chil na 4
dagen
n (mm/m)

Geharrmoniseerde
techniische
specifi
ficatie

ETA-133/0204
uitgave
2015-111-10

Geharrmoniseerde
technis
sche
specifiicatie
ETA-13//0204
uitgave
2015-111-10

Geharrmoniseerde
techniische
specifi
ficatie
Lengte
L
/ Breeddte
0,085%
10,5
0,302

ETA-133/0204
uitgave
2015-111-10

[a] Hierdoor dient de minima
ale voegbreedte
e 3 mm te zijn, b
bij voorkeur 5 mm.
m
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Essentiële
n
kenmerken
Aspecten
inzake
duurzaamh
heid
en
eid
bruikbaarhe

8.

Tabel 12 – Prestattie - Weersta
and tegen hy
ygro-thermisc
che cycli
en Xeno
on Arc lichtbron
n

Prestatie

Weersttand tegen hyg
gro-thermische
e cycli
Weersttand tegen Xenon Arc lichtb
bron
EOTA TR010
T
climate cllass S (Techniccal
Report 010)
0

Geharrmoniseerde
technis
sche
specifiicatie

Voldoet
Afwerk
king
‘Colourrs/Rockclad’

ISO 105 A002:
3-4 of beteer

ETA-13/0204
uitgave
2015-111-10

5000 urren kunstmatig
ge verwering

De
e prestaties va
an het hierbov
ven beschreve
en product zijn
n conform de aangegeven
a
pprestaties. Dez
ze
pre
restatieverklari
ring wordt in ov
vereenstemmiing met Verorrdening (EU) Nr.
N 305/2011 oonder de exclu
usieve
ve
erantwoordelijkkheid van de hierboven
h
verm
melde fabrikan
nt verstrekt.

Ondertekend voo
or en in naam
O
an de fabrikant door:
d
va

R
ROCKWOO
OL B.V.
W
W.J.E. Dumo
oulin
T
Technical Dire
ector Operatio
ons DE-NL

Te
e

Roerm
mond,
Nede
erland

o
op 22 Decemb
ber 2016

DOP in acccordance with Commission Deelegated Regulattion (EU) No 574
4/2014 of 21 Feb
bruary 2014 ameending Annex III to Regulation (EU)
No 305/2011
1 of the Europea
an Parliament and of the Councill on the model to
o be used for drawing up a declaaration of Presta
atie on
construction products, http://
//eur-lex.europa.eu
u/legal-content/EN
N/TXT/?uri=celex%
%3A32014R0574, OJ L 159, 28.5.
5.2014, p. 41–46
6
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