
Prestatieverklaring 
volgens bijlage ııı van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Verhandelen van bouwproducten)

Voor het product AirBase®

Nr. AB14CV0816

1. Unieke identificatiecode van het producttype: EN 13813-CT-C12-F3

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. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  

Cementgebonden dekvloermortel voor binnen gebruik in gebouwen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant,  

zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  

Ceves Vergeer B.V. - Teugseweg 20 - 7418 AM - Deventer

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, 

lid 2, vermelde taken bestrijkt: 

 NVT

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van 

het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

 Systeem 4/Systeem 4 brandgedrag

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een  

geharmoniseerde norm valt: 

 NVT

8. Bij een prestatieverklaring voor een bouwproduct, waarvoor een europese technische beoordeling  

opgemaakt is.

 NVT
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9. Aangegeven prestatie: 

Essentiële kenmerk Prestatie Geharmoniseerde  
technische specificaties

Brandgedrag A1-A1fl EN 13813:2002

Vrijkomen van corrosieve stoffen CT EN 13813:2002

Waterdoorlatendheid NPD

Waterdampdoorlatendheid NPD

Druksterkte C12 EN 13813:2002

Buigtreksterkte F3 EN 13813:2002

Bestandheid tegen rollende wielen NPD

Geluidisolatie NPD 

Geluidabsorptie NPD

Warmteweerstand NPD

Chemische weerstand NPD

TOELICHTING BIJ DE TABEL:
1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de  

geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven 
prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële  
kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters ‘NPD’ (No Performance Determined) vermeld.

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld: Referentiedatum van de betrokken 
geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende  
technische documentatie.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestatie.

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