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EG- CONFORMITEITSVERKLARING & GEVAARLIJKE STOFFEN

CE – Conformiteitverklaring Confort 160
VAN DE PUTTE
Dorp 18
9860 Oosterzele
Product toepassing
De door fabrikant vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld
om te worden toegepast in buitengevels van woningen.
Initiële typeonderzoek (ITT)
van de ramen en buitendeuren van de fabrikant
zijn uitgevoerd conform de annex ZA van:
NBN EN 14351-1: 2006 + A1:2010
Ramen en deuren – productnorm – Prestatie eisen - Deel 1:
Ramen en buitendeuren voor voetgangers zonder brand- en/of rookwerende
eigenschappen
door de volgende genotificeerde instellingen (Notified Body):
WTCB – Laboratorium dak- en gevelelementen
Poincarélaan 79 - 1060 BRUSSEL

Productie controle systeem (FPC)
werd door de fabrikant opgesteld conform de bovenvermelde productnorm
Het productie controle systeem (FPC) werd bevestigd
door een procescertificaat uitgereikt door
Montage - gebruik - onderhoud
Montage, gebruik en onderhoud van het product volgens de bij het product
geleverde informatie voor de plaatser en de eindgebruiker zijn noodzakelijk voor de
instandhouding van het prestatieniveau van de geleverde ramen en deuren.
Verklaring van VAN DE PUTTE
Van den Broecke Christophe - CE-verantwoordelijke
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Verklaring gevaarlijke stoffen
VAN DE PUTTE
Dorp 18
9860 Oosterzel
Verklaart dat:
De door fabrikant vervaardigde ramen en deuren zijn bedoeld
om te worden toegepast in buitengevels van woningen.
En dat deze voldoen aan de Europese richtlijn “Council Directive 76/769/EEC”
betreffende het gebruik van gevaarlijke stoffen in bouwprodukten.
Dit materiaal bevat geen enkele stof die vermeld staat in de lijst met verboden producten,
opgenomen in bijlage 1 van het document “working document of construct 93/348”
Verklaring van VAN DE PUTTE

Van den Broecke Christophe - CE-verantwoordelijke
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