
 
 

1. van 2 
 

 

 

PRESTATIEVERKLARING 
overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011 

En de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014 

 

Productnaam: 

Ardaflex® Marmor Fast 

DoP-Nr. 12004-04-11 .1 

 
 

 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

EN 12004: C2FT-S1 

           

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

bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Chargenummer: zie verpakking van het product. 

 

3. Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de  

toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de  

fabricant bepaald: 

Vervormbare, hydraulische, snel uithardende, witte, cementgebonden tegellijm 

met  verbeterde eigenschappen en verbeterde slipweerstand voor het 

verlijmen van wand- en vloertegels in binnen- en buitentoepassingen. 

 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en  

contactadres van de fabricant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 

Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH  s-Hertogenbosch, Nederland 

 

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

mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: 

nvt 

 

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 

Systeem 3, genoemd onder DIN EN 12004:2012-9 

Sectie 4.4.3, CWFT voor de brandklasse 

 

7. Geharmoniseerde norm (hENs): 

EN 12004:2007 + A1:2012 
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Vervolg: PRESTATIEVERKLARING 

 Nr. 12004-04-11.1 

 

8. Betrokken erkende instelling (Notified Body): 

De gecertificeerde instantie MPA Hannover, nummer NB 0783 

heeft de volgende taken uitgevoerd: 

Type goedkeuring van het product en vervolgens vastgelegd onder 

systeem 3 in een testrapport. 

 

De brandklasse werd gemeten volgens DIN EN 12004:2012-09, Tabel 4 

-Brandklasse voor mortels en lijmen voor keramische tegels- 

 

Zonder verdere meting (CWFT) als Klasse E geclassificeerd. 

 

9. Europese Technische Beoordeling: 

nvt 

 

10. Aangegeven prestaties overeenkomstig NEN-EN12004-2008 

 

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificatie 
 

Brandklasse 
Fundamentele eisen 

     Treksterkte (na droge opslag): 
Optionele eisen 

     Treksterkte (na  
     onderdompeling water): 
     Treksterkte (na blootstelling aan   
     Wisselende temperaturen ): 
     Treksterkte (na vorst-/dooicyclus) 
Open tijd 

     Treksterkte na max. 6uur: 
Verbeterde slipweerstand 
Vrijkomen gevaarstoffen 

E 
 
> 1,0 N/mm² 
 
 
> 1,0 N/mm² 
 
> 1,0 N/mm² 
> 1,0 N/mm² 
 
> 0,5 N/mm² 
< 0,5 mm 
NPD 

 
 
 
12004:2007 + A1:2012 

Vervormbaarheid > 2,5 N/mm < 5,0 
mm 

(EN 12002:2009-01) 

 

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in 

punt 10 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de 

exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

 

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door: 

 

 

 

 

L.J.T.M. Zomer, Directeur 

‘s-Hertogenbosch, 1 april 2017 


