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1. Unieke identificatiecode van het producttype:  

Wecryl R 230 
Wecryl R 230 thix 
Wecryl R 230 thix HT 
Wecryl R 230 TT 
Wecryl R 230 spuitbaar 
  

2. Gebruiksdoeleinde:  

Vloeibaar aan te brengen dakafdichting op basis van reactief polymethylmethacrylaat. 

3. Fabrikant 

WestWood Kunststofftechnik GmbH 
An der Wandlung 20 
32469 Petershagen 

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

Systeem 3 

5. Europees beoordelingsdocument:  

"Vloeibaar aan te brengen dakafdichtingen" ETAG 005 
Deel 4: "Bijzondere bepalingen voor vloeibaar aan te brengen dakafdichtingen op basis van 
flexibel onverzadigd polyester", uitgave maart 2000, herziening maart 2004 

6. Europese technische beoordeling: 

ETA-16/0812 van vrijdag 16 december 2016 

7. Technische beoordelingsinstantie: 

OIB - Österreichisches Institut für Bautechnik, Wenen  
 

8. Aangemelde instanties:  

niet relevant  
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9. Aangegeven prestaties  

Niveaus van de gebruikscategorieën conform ETAG 005 met het oog op 
Gebruiksduur W3 (25 jaar) 
Klimaatzone  M en S (gematigd en extreem 

klimaat) 
Weerstand tegen mechanische beschadiging 
(samendrukbare en vaste ondergronden) 

P1 t/m P4 
(van gering tot normaal) 

Dakhelling  S1 t/m S4 (elke dakhelling) 
Laagste oppervlaktemperatuur TL4 (-30 °C) 
Hoogste oppervlaktemperatuur TH4 (90 °C) 
Gebruikscategorie m.b.t. BWR 3 S/W 2 
 
Prestatie van het product 

 

Weerstand tegen vliegvuur en stralende warmte Klasse BRoof (t1) (EN 13501-5) 
Brandgedrag  Klasse E (EN 13501-1)  
Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ ≈ 4330 
Waterdichtheid geslaagd 
Uitspraak over gevaarlijke stoffen Geen gevaarlijke stoffen conform 

EOTA TR 034 
Weerstand tegen doorworteling geslaagd (EN 13948)  
Weerstand tegen windlasten ≥ 50 kPa op betonondergrond 
Slipweerstand Geen prestatie vastgesteld 

 
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, 22-2-2017 ……………………………………………………….. 
  (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 


