
Prestatieverklaring
Nr. 20130611_LE1_CPR 

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
 BADEN uit staal/emaille geproduceerd in fabriek te Delbrück
 DIN EN 14516:2015-12

2. Type-, partij, - of serienummer of ander identificatiemiddel voor de identificatie van het 
 bouwproduct in overeenstemming met artikel 11, paragraaf 4:
 BADEN uit staal/emaille zijn duidelijk op de verpakking te identificeren met het toegepaste    
 artikelnummer.

3. Door producent bedoeld gebruik of de beoogde toepassingen van het bouwproduct in 
 overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:
 Baden voor huishoudelijk gebruik en voor persoonlijke hygiëne

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 
 fabrikant uit hoofde van artikel 11 paragraaf 5:
 Bette GmbH & Co. KG
 Heinrich-Bette-Straße 1
 33129 Delbrück

5.         Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in 
 artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: 
 Niet relevant.

6. Systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de 
 prestaties van het bouwproduct in overeenstemming met bijlage V:
 Verificatie van de bestendigheid van de prestaties volgens systeem 4.

7. In het geval van de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct onder een 
 geharmoniseerde norm:
 Bette GmbH & Co KG heeft de nodige stappen voor de prestatieverklaring conform 
 EN 14516:2015-12 gemaakt volgens systeem 4 met als resultaat:
 Prestatieverklaring nr. 20130611_LE1_CPR

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese   
 technische beoordeling is afgegeven: 
 Niet relevant.

9. Aangegeven prestaties:

Basis eigenschappen          Prestatie  Geharmoniseerde technische specificatie

Reinigbaarheid    goedgekeurd  EN 14516:2015-12
Duurzaamheid    goedgekeurd  EN 14516:2015-12

10. De prestaties van de in punt 1 en 2 genoemde producten komen overeen met de aangegeven 
 prestaties in punt 9. 
 Deze verklaring wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant

Ondertekend namens de fabrikant en in naam van de fabrikant van:

Delbrück, 01.04.2016

Thilo C. Pahl
Directeur aandeelhouder
Bette GmbH & Co. KG


