CERTIFICAAT
VAN PRESTATIEBESTENDIGHEID
1161-CPR-1275
In overeenstemming met de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de
Bouwproductenverordening of CPR), is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

Gemelamineerd houten plaatmateriaal met verbeterde brandreactie
MDF - FR klasse B-s2-d0 (EN13501-1)
10 mm
Warringtonfiregent – rapport 16104
op de markt gebracht door

UNILIN - DIVISION PANELS bvba, Ingelmunstersteenweg 229, 8780
Oostrozebeke, Belgium
en vervaardigd te

Zie lijst in bijlage 1
Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid zoals
beschreven in bijlage ZA van de norm

EN 13986:2004 + A1:2015
volgens het systeem 1 toegepast worden voor de prestaties beschreven in dit certificaat en dat de productiecontrole
uitgevoerd door de fabrikant werd beoordeeld om de bestendigheid van prestaties van het bouwproduct te garanderen.
Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 16/05/2014 en blijft geldig tot 15/05/2019 zolang de norm, het
bouwproduct, het AVCP systeem of de vervaardigingsvoorwaarden in de productie-installatie niet op significante
wijze veranderen, en het certificaat niet geschorst of ingetrokken wordt door WOOD.BE.

Brussel, 21/10/2016

C. De Roock
General Manager
Dit certificaat is verbonden aan de overéénkomst B13-012 en blijft eigendom van WOOD.BE.
Op verzoek van WOOD.BE dient men het certificaat en alle kopieën onmiddellijk terug te sturen.
De geldigheid van het certificaat dient nagezien te worden op de website van WOOD.BE.
WOOD.BE is het Technisch en Wetenschappelijk Centrum der Hout- en Aanverwante
Stoffen Verwerkende Nijverheid (voorheen CTIB-TCHN), EU-notified Body No. 1161
Allée Hof ter Vleestdreef 3, 1070 Brussels
info@wood.be – www.wood.be tel: +32 (0)2.558.15.50
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CERTIFICAAT
1161-CPR-1275
Enkel sites uit bijlage 1 vallen onder certificaat 1161-CPR-1275:
ID

Site

Adres

1

UNILIN PANELS IS

Ingelmunstersteenweg 229, 8780
Oostrozebeke, Belgium

2

UNILIN PANELS BS

Breestraat 4, 8710 Wielsbeke, Belgium

Eerste Emissie
16/05/2014
16/05/2014

3
4
5
6
7
8
9
10

Dit certificaat werd voor het eerst uitgereikt op 16/05/2014 en blijft geldig tot 15/05/2019 zolang het
certificaat niet geschorst of ingetrokken wordt door WOOD.BE.
Brussel, 21/10/2016

C. De Roock
General Manager
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