
jjjBOSTIK

PRESTATIEVERKLARING
Volgens Bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011

Voor het product

BOSTIK ARDABOND PROJECT
Art. nr. 3062115

DoP-nr. 12004-180862-2206 1 2 3 4 5 6 7

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
• EN 12004: D2-TE

2. Type,- charge,- serienummer of ander kenmerk ter identificatie van het 
bouwproduct volgens art. 11, par. 4
• Chargenummer: zie verpakking van het product.

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de 
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals 
door de fabrikant bepaald:
• Sterk verbeterde dispersielijm met verhoogd standvermogen en 

verlengde opentijd voor het verlijmen van keramische wandbekleding 
voor binnen toepassing.

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

Denariusstraat 11 
4903 RC Oosterhout 
NEDERLAND

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. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
• Systeem 3.

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat 
onder een geharmoniseerde norm valt:
• Het geregistreerde keuringsbureau 1122, heeft de classificatie 

uitgevoerd volgens EN 12004:2007.

1/2



BOSTIK
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct 

waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
• Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken
Test Meting Prestaties Volgens
Afschuifsterkte normaal klimaat > 1 N/mm2 NEN-EN1324

Warmte veroudering > 1 N/mm2 NEN-EN1324
Opentijd 20 min. > 0.5 N/mm2 NEN-EN1346

Optionele eisen
Wegzakken tegel (slip) < 0.5 mm NEN-EN1308
Verlengde opentijd 30 min. > 0.5 N/mm2 NEN-EN1346
Afschuifsterkte Waterimmersie > 0.5 N/mm2 NEN-EN1324

Verhoogde temp. > 1 N/mm2 NEN-EN1324

10. De prestaties van het bovengenoemde product zijn conform de in punt 9 
aangegeven prestaties.

11. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Oosterhout, 13 juni 2022

V. Imbos 
Managing Director 
Bostik Benelux

Product Manager W&F 
Bostik Benelux
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