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Prestatieverklaring

1. Producttype:
Unieke identificatiecode van het producttype:

SikaBitl® S

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

-515 (batchnr. zie verpakking)

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

Zelfklevend bitumineus afdichtingsmembraan met
HDPE-folie, totale dikte 1,5 mm volgens EN 13969
(type A & T)

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

SikaBit®

5. Contactadres:
Indien van toepassing, naam en contactadres van
de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid
2, vermelde taken bestrijkt:
6. BVPB:
Het systeem of de systemen voor de beoordeling
en verificatie van de prestatiebestendigheid van
het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Damp- en waterdichtheid van alle types
ondergrondse structuren.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
Niet van toepassing (zie punt 4)

Systeem 2+
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7. Aangemelde certificatie-instantie (hEN):
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op
een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde
norm valt:

8. Aangemelde certificatie-instantie (ETA):
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op
een bouwproduct waarvoor een Europese
Technische goedkeuring (ETA) is afgegeven:

0120
De aangemelde fabrieksproductiecontrole certificatieinstantie nr. 0120, heeft de initiële inspectie van de
productie-installatie en van de productiecontrole in
de fabriek uitgevoerd, en zal tevens de permanente
bewaking, beoordeling en evaluatie van de
productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is
het conformiteitscertificaat van de
fabrieksproductiecontrole (FPC) GB06/69900
verstrekt.
Niet van toepassing (zie punt 7)

9. Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken

Prestaties

Brandreactie

Klasse

Prestatieverklaring

Waterdichtheid

Norm
E

EN 1501-1

Geslaagd

EN 1928

Afpelweerstand van de
verbindingen

N/50 mm

Langs ≥ 180
Dwars ≥ 200

EN 12317-1

Treksterkte

N/50 mm

Langs ≥ 215
Dwars ≥ 220

EN 12311-1

Weerstand tegen
stootbelasting

mm

Methode A ≥ 500
Methode B ≥ 1000

EN 12691

Weerstand tegen statisch
belasting

kg

Methode A ≥ 10
Methode B ≥ 15

EN 12730

Nageldoorscheursterkte

N

Langs ≥ 125
Dwars ≥ 65

EN 12310-1

Flexibiliteit bij lage
temperaturen

°C

-23

EN 1109

Waterdichtheid na
blootstelling aan vloeibare
chemicaliën

Geslaagd

EN 1847 / EN 1928

Waterdichtheid na
veroudering

Geslaagd

EN 1296 / EN 1928

Geharmoniseerde
technische
specificaties

EN 13969: 2007
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10. Verklaring
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven
prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4
vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bernard Van Sever
General Manager

Rudi Naert

Technical Manager

Sarnen, 14 oktober 2014

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Prestatieverklaring

Dit product is een voorwerp zoals gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het
bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het product bij normaal of redelijkerwijs te verwachten
gebruik. Volgens artikel 31 van deze Verordening is geen materiaalveiligheidsfiche vereist om het product op
de markt te brengen, te transporteren of te gebruiken. Voor veilig gebruik dienen de richtlijnen uit de
productinformatiefiche te worden gevolgd.
Gebaseerd op onze huidige kennis bevat dit product geen zorgwekkende stoffen (SVHC) uit de lijst van Bijlage
XIV van de REACH Verordening of uit de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische
stoffen in concentraties boven 0,1 % (gew./gew).

Wettelijke informatie:
De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen,
behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen,
ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige
schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de
beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden
dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest
recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Meer informatie:
Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be
3/3

