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1. Unieke identificatiecode van het producttype:
 Kerkstoel dubbele wanden, artikelcode  PWA

2. 2Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:
 Vermelding op het product door middel van een label.
 Unieke identificatie door : projectnummer+plannummer+elementnummer

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke 
 geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
 Geprefabriceerde dubbele wanden van gewapend beton, al dan niet met dragende functie, met of zonder 

isolatie voor wandsystemen van gebouwen of andere bouwwerken van burgerlijke bouwkunde toegepast 
zowel in binnen- als buitenomgeving. 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres fabrikant
 Kerkstoel 2000+ , Industrieweg 11 – 2280 Grobbendonk
 Tel : 014 507 761
 Fax : 014 507 800
 Email : info@kerkstoel.be 

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

6. De prestatieverklaring heeft betrekking op een bouwproduct dat onder geharmoniseerde norm valt:
 De aangemelde instantie PROBETON, met nr. 1176, heeft onder systeem2+ de initiële inspectie van de 

productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. 
 Ze bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek. 
 Ze heeft daartoe het conformiteitcertificaat van de productiecontrole verstrekt.

7. Aangegeven prestaties

8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 

 verantwoordelijkheid van de in punt 4. vermelde fabrikant:

 Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

 Dhr. Vincent Kerkstoel
 Grobbendonk, 30/06/2013

Essentiele kenmerken 
van tabel ZA.1

  Prestatie
Geharmoniseerde 

norm

Betondruksterkte van C30/37 tot C50/60
dossiernummer zie etiket

EN14992:2007  
inclusief de eventuele 
amendementen 
en corrigenda

Treksterkte en vloeigrens
(van wapeningsstaal)

ftk =  550 N/mm²
fyk =  500 N/mm²

Mechanische sterkte (methode 3) zie ontwerpdossier
dossiernummer : zie etiketBrandweerstand (methode 3) Brandreactie

Akoestische isolatie NPD

Detaillering zie ontwerpdossier
dossiernummer: zie etiketDuurzaamheid

Doorlatendheid van Water (waar van toepassing) NPD

Doorlatendheid van Waterdamp (waar van toepassing) NPD

Sterkte van verbinding NPDKerkstoel 2000+ NV

Industrieweg 11

B – 2280 Grobbendonk

T: 014 50 00 31

F: 014 50 15 73

info@kerkstoel.be

www.kerkstoel.be


