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Prestatieverklaring / Declaration of performance

DOP 16.045.BDA

Borgh Swiss AG
Unieke identificatiecode van het producttype:

16-12-2016
Borgh BDA 01 / BDA-01-Th /
BDA-01-X
Artikelnummer
45.580.08060 t/m
45.584.16220
Momentgecontroleerd
spreidanker voor gebruik in
gescheurd en nietgescheurd beton.
Borgh Swiss AG
Quaderstrasse 18
CH-7002 Chur, Zwitserland
Niet van toepassing

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander
indentificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Beoogde gebruiken van het bouwproduct,
overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde
technische specificatie, zoals door de fabrikant
bepaald:
Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd
handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Naam en contactadres van de gemachtigde wiens
mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken
bestrijkt:
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid van het
bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een
bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm
valt:

8.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een
bouwproduct waarvoor een Europese technische
beoordeling is afgegeven:

Systeem 1
Niet van toepassing

IETCC, Notified Body 1219
heeft ETA afgegeven met
nummer 16/0672 op basis
van ETAG 001 en heeft op
onder systeem 1
uitgevoerd: vaststelling van
het producttype, inspectie
van kwaliteitscontrole in de
fabriek en doorlopende
inspecties en heeft
conformiteitscertificaat
afgegeven met nummer :
1219-CPR-0136

9.

Aangegeven prestatie volgens als gerapporteerd in ETA 16/0672 van NB 1219
Mechanische sterkte en stabiliteit volgens ETAG 001 deel 1 en 2 en Annex E met
betrekking tot de seismische eigenschappen.

Brandveiligheid (BWR 2) volgens Besluit 96/603/EC en Amendement 2000/65/EC
Brandreactie
Klasse A1

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in
punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant,
14 december 2016
F.P.J. Balen
Technisch directeur

