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Prestatieverklaring 
volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.NL 
 
 
 
 

1. Unieke identificatiecode van het producttype : Aquapan 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel 
voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

A_-PA  
(partijnummer zie verpakkingslabel) 
Metalen dakpanelen voor doe-het-zelf 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de 
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door 
de fabrikant bepaald: 

Voor dak-en externe wandbekleding  
volgens EN14782 - 2006. 

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

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

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

Niet van toepassing (zie punt 4) 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van 
de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage 
V: 

Systeem 4 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct 
dat onder een geharmoniseerde norm valt: 

Niet van toepassing 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct 
waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: 

Niet van toepassing 

9. Declared performance  

 Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische 
specificaties 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated subst. No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

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: 

E_-PA

E_-PA

Aquapan Romana


