PRESTATIEVERKLARING
DoP No 14055

1.

Unieke identificatiecode van het producttype:
Zie kolom I in bijlage voor productnummer

2.

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouw product, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Niet van toepassing

3.

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door
de fabrikant bepaald:
Persoonlijke Hygiëne (PH) – toilet reservoir

4.

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in
artikel 11, lid 5:
WISA BV
DRIEPOORTENWEG 5
NL – 6802 CD ARNHEM
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM

5.

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

6.

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in
bijlage V:
Systeem 4

7.

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de productiecontrole in de fabriek door de fabrikant.

8.

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

9.

Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken

Prestaties

Spoelvolume

Zie kolom II in bijlage

Dichtheid van het afsluitmechanisme (WL)

voldaan

Betrouwbaarheid afsluitmechanisme (VR)

categorie I

Geluidsniveau (NL)

groep I

Duurzaamheid (DA)

voldaan

Geharmoniseerde
technische specificaties

EN 14055; 2011
Klasse 1

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 door:

Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 14-08-2015
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