PRESTATIEVERKLARING
Nr. JOKI-EX

1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
Op sterkte gesorteerd JOKI - Vuren met een rechthoekige doorsnede (PCAB), vers
gesorteerd (DG-dry graded).

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
De opdracht aan de productie kan worden gevonden in de levering

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische
specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Beoogd gebruik in gebouwen en bruggen

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Johann Kirchhoff GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 13
57413 Finnentrop
Deutschland

5.

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

6.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het
bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 2+

7.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm
valt:
Matrialprüfungsanstalt universiteit Stuttgart (MPA Stutgart, Otto-Graf-Institut
(FMPA)) – 0672 – heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd EGKonformitätszertifikat Nr. 0672-CPD-I 14.38.16 en heeft verstrekt.

8.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische
beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
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9.

Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken
gemiddelde
Elasticiteitsmodulus
Buigsterkte
Druksterkte
Treksterkte

Prestaties
C 18, C24 en C30 volgens EN 338 gesorteerd
volgens DIN 4074-1: 2008 en toegewezen aan
sterkteklasse volgens EN 1912
De toewijzing van het hout afgeleverd
sterkteklassen zijn vermeld in de bijgevoegde
documenten.

Geharmoniseerde
technische specificaties
EN 14081: 2011

Breedtes van 30 mm tot 420 mm
Hoogte van 30 mm tot 420 mm

Afschuifsterkte

Lengtes tot 13 m
De afmetingen van elk product is te vinden in de
begeleidende documenten.

Duurzaamheid

tegen schimmelaantasting
Vuren (Picea abies)
Duurzaamheidsklasse 4 volgens EN 350-2

Brandgedrag

D-s2, d0 volgens EN 14081, Bijlage C

Conserveringsmiddel
behandeld tegen
biologische aanval

-

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven
prestaties.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jan Kirchhoff, Directeur
………………………………………………………………………………………………………………………………...
(naam en functie)

Finnentrop, 28.06.2013
………………………………………………………………………………………………………………………………...
(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)

_______________________________________________________________
Ab dem 01.07.2013 müssen Hersteller gemäß Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) 305/2011 vom
09.03.2011, im Folgenden BauPVO abgekürzt) für Bauprodukte, die auf der Basis harmonisierter technischer
Spezifikationen (i.d.R. harmonisierte europäische produktnormen, Europäisch technische Zulassungen ETA oder
Europäisches Bewertungsdokument EAB) hergestellt werden, eine Leistungserklärung herausgeben. Die
Leistungserklärung muss Aussagen zu den so genannten mandatierten Leistungen enthalten.
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