
 

 
 

PRESTATIEVERKLARING VOLGENS  
EU VERORDENING 305/2011 

 

 
 

1 Productnaam: SIGMA FACADE TOPCOAT FLEX MATT 

2 Declaratienummer 10100DN3147.001 

3 Unieke identificatiecode van het 
product: 

Artikelnummer is vermeld op de verpakking 

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

Batchnummer is vermeld op de verpakking 

5 Beoogd gebruik van het bouwproduct, 
overeenkomstig de toepasselijke 
geharmoniseerde technische 
specificatie, zoals door de fabrikant 
bepaald: 

EN 1504-2: 2004 oppervlakte-
beschermingssystemen voor beton. 
Beginselen en methoden 1.3, 2.2 en 5.1 

6 Naam, geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerd handelsmerk en 
contactadres van de fabrikant als 
voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 

PPG Coatings BV 
Postbus 42 
1420 AA Uithoorn  
Phone     : 0031(0)297 541911 
Fax         : 0031(0)297 541915 

7 Indien van toepassing, de naam en het 
contactadres van de gemachtigde die 
verantwoordelijk is voor de taken 
vermeld in artikel 12, lid 2: 

Niet toepasbaar 

8 Systeem of de systemen voor de 
beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct, zoals benoemd in bijlage 
5: 
 

Systeem 4 

9 Indien van toepassing, het nr. van de 
geharmoniseerde norm: 

Niet van toepassing onder Systeem 4 

10 Indien van toepassing het nr. van het 
Europees beoordelingsdocument. 

Niet relevant 

11 Aangegeven prestaties:  
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Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 
technische 
specificatie 

CO2-dampdiffusieweerstand Sd > 50 m EN 1062-6 

Waterdampdoorlaatbaarheid Klasse 2 EN ISO 7783-1/2 

Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid voor 
water 

W < 0,1 kg/m².h0.5 EN 1062-3 

Scheuroverbruggend vermogen A2-A4 EN 1062-7 

Hechtsterkte door pull - off -test ≥ 0.8 (0.5) M/mm² EN 1542 

 
 
De prestatie van het product genoemd in punt 1 en 2 is in overeenstemming met de 
aangegeven prestaties in punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige 
verantwoordelijkheid van de fabrikant die vermeld is onder punt 4. 
 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
Robert Heshof, Technical Manager AC RNE 
 

 
Uithoorn, 22-02-2016 
 
 
 
 
 

De informatie in deze prestatieverklaring is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische 
kennis. Middels deze informatie verstrekt PPG essentiële kenmerken van de door haar geleverde 
producten. PPG is niet aansprakelijkheid voor gebreken als bij toepassing van een product wordt 
afgeweken van de voorschriften in het kenmerkenblad of als gevolg van een verkeerde toepassing. 
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