
10-03-2022 

Prestatieverklaring   Nr. 10-03-22-CEAQIN-CEAQOU-01 

 

1) Product naam:  

Knauf Aquapanel Indoor  

2) Unieke identificatiecode van het producttype:     

CEAQIN 

3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, 

zoals door de fabrikant bepaald:  

Cementgebonden bouwplaat voor niet-dragende binnenwanden, als bekleding van binnen toegepaste bouwdelen en voor 

afhangen binnen plafonds  

4) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals voorschreven in 

artikel 11:  

Aquapanell® Cementboard Indoor 

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn, Duitsland 

Gemachtigde:  

Houtwerf BV, Produktieweg 62-70, 2382 PD  Zoeterwoude 

5) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, 

vermeld in bijlage V:  

Systeem 3, systeem 4  

6) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is 

afgegeven:  

MPA Stuttgart (TBI nr. 0672) heeft voor de initiële typetest de brandklasse beproefd volgens systeem 3 en op basis van 

EN 13501-1 het classificatierapport 16-900 6945 00/2 opgesteld 

Initiële typetest van product en productiecontrole in fabriek volgen systeem 4 door de fabrikant 

7) Aangegeven prestatie(s):  

Essentiële kenmerken 
Geharmoniseerde  
technische specificaties 

Prestaties  
  

Brandgedrag EN 135-01 A1 

Plaatdikte ETA-07/0173 12,5 mm 

Schijnbare volumieke massa (droog) ETA-07/0173 1050 +/- 50 kg/m³ 

 

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het 

product voldoet: Niet van toepassing 

 

8)  De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.  

 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant / gemachtigde door: 

 

 

Naam: P.F. Verbeek  

Zoeterwoude  

  



10-03-2022 

Prestatieverklaring   Nr. 10-03-22-CEAQIN-CEAQOU-01 

 

1)  Product naam:  

 Knauf Aquapanel Outdoor 

2) Unieke identificatiecode van het producttype: 

 CEAQOU 

3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, 

zoals door de fabrikant bepaald: 

 Cementgebonden bouwplaat als pleisterdrager voor gevels en voor afhangen buitenplafonds. 

4) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals voorschreven in 

artikel 11: 

Aquapanell® Cementboard Outdoor 

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D-58638 Iserlohn, Duitsland 

Gemachtigde:  

Houtwerf BV, Produktieweg 62-70, 2382 PD  Zoeterwoude 

5) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, 

vermeld in bijlage V: 

 Systeem 3, systeem 4 

6) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is 

afgegeven:  

MPA Stuttgart (TBI nr. 0672) heeft voor de initiële typetest de brandklasse beproefd volgens systeem 3 en op basis van 

EN 13501-1 het classificatierapport 16-900 6945 00/2 opgesteld 

Initiële typetest van product en productiecontrole in fabriek volgen systeem 4 door de fabrikant 

7) Aangegeven prestatie(s):   

Essentiële kenmerken 
Geharmoniseerde  
technische specificaties 

Prestaties  
  

Brandgedrag EN 135-01 A1 

Plaatdikte ETA-07/0173 12,5 mm 

Schijnbare volumieke massa (droog) ETA-07/0173 1150 +/- 50 kg/m³ 

 

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het 

product voldoet: Niet van toepassing 

 

8)  De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.  

 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant: 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant / gemachtigde door: 

 

 

Naam: P.F. Verbeek  

Zoeterwoude  

 


