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1. Unieke identificatiecode van het producttype:  

Wecryl 288 Finish gepigmenteerd 

 

2. Gebruiksdoeleinde:  

EN 1504-2 

Oppervlakbeschermingsproduct – coating 

Bescherming tegen het binnendringen van stoffen (1.3) 

Fysieke weerstand/oppervlak Optimization (5.1)  

 

 

3. Fabrikant 

WestWood Kunststofftechnik GmbH 

An der Wandlung 20 

32469 Petershagen 

 

 

4. Systeem/systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid:  

EN 1504-2: 

Systeem 2+ (voor gebruiksdoeleinden in gebouwen en ingenieurtechnische bouwwerken) 

 

 

5. Geharmoniseerde norm:  

EN 1504-2:2004 

 

6. Aangemelde instanties:  

Kiwa GmbH, MPA Berlin - Brandenburg, NB 0770  

De genoemde aangemelde instantie heeft de eerste inspectie van de fabriek en van de 

productiecontrole in de fabriek alsmede de lopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de 

productiecontrole in de fabriek conform systeem 2+ uitgevoerd en het volgende afgegeven: 

Conformiteitsverklaring voor de productiecontrole in de fabriek,  

certificaatnummer: 0770-CPR-9642-06-15 
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7. Aangegeven prestaties  

Prestatiekenmerken voor de bescherming tegen het binnendringen van stoffen conform tabel 1,  

kolom 1.3 (C) fysische weerstand na tabel 1, kolom 5.1 (C) volgens EN 1504-2: 2004. 

 

Belangrijke kenmerken Prestatie 

Systeem voor de 

beoordeling en 

controle van de 

prestatie-

bestendigheid 

CO2-doorlaatbaarheid sD > 50 m 

Systeem 2+ 

Waterdampdoorlaatbaarheid Klasse III: sD > 50 m 

Capillaire wateropname  

en waterdoorlaatbaarheid 
w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Lostrekproef voor de beoordeling van de 

hechting 
≥ 2,0 (1,5) N/mm² 

Slijtvastheid Massa-reductie < 3000 mg 

Slagvastheid Klasse I 

 

De prestatie van bovenstaand product komt overeen met de aangegeven prestatie(s). Voor het opstellen 

van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is alleen de 

bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. 

 

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door: 

 

Gemachtigd vertegenwoordiger van de fabrikant 

Klaus Westphal, directeur-aandeelhouder 

 

 

 Petershagen, 14.06.2017 ……………………………………………………….. 

  (handtekening) 

 

Bijlage  

Conform art. 6 (5) van de verordening (EU) nr. 305/2011 wordt bij deze prestatieverklaring een 

veiligheidsinformatieblad conform verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), bijlage II gevoegd 


