
11-03-2022 

Prestatieverklaring   Nr. 11-03-22-GISCHROEF-GISCHHOUT-GISCHHOUTB-01 

 

Product identificatie:  

De hier genoemde artikelen die verkocht worden onder de merknaam Technofast hebben een Declartion of Performances, 

‘’Prestatieverklaring’’; 

 

Artikelnummer:  

GISCHROEF 

 

De producent verklaart voor:  

 

Schroef, diameter 3,5 mm tot en met 45 mm  

 

Product is in overeenstemming met EN 14566:2008 + A1:2009 “Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplatensystemen 

- Definities, eisen en beproevingsmethoden’’  

 

De initiële typetest is uitgevoerd ter bevestiging van essentiële karakteristieke waarden in overeenstemming met tabel ZA.1 in 

EN 14566:2008 + A1:2009. Afgegeven waarden staan vermeld in het CE-label en in deze prestatie verklaring. 

 

Dit product voldoet aan de gestelde eisen van de Annex ZA in de EN 14566. 

 

Behandeling: 

Gefosfateerd - Klasse 48 

 

Afmetingen / belangrijkste eigenschapen:  

Gefosfateerd 

Lengte  
(mm) 

Diameter  
(mm) 

Buigsterkte Reactie met vuur 

19 3,5 Doorstaan A1 

25    

28    

35    

38    

45    

 

Systeem voor beoordeling/verificatie prestatiebestendigheid 4. 

 

Een productiecontrole in de fabriek van de productie is aanwezig en actief en valt onder de verantwoordelijkheid van 

producent: 

Verpa Senco B.V. Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederland 

 

Deze “prestatieverklaring” is geldig tot er veranderingen aangebracht worden in het product, de grondstof of het 

productieproces, die significante invloed hebben op de karakteristieken. 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant / gemachtigde door: 

 

 

Naam: P.F. Verbeek  

Zoeterwoude  

  



11-03-2022 

Prestatieverklaring   Nr. 11-03-22-GISCHROEF-GISCHHOUT-GISCHHOUTB-01 

 

Product identificatie:  

De hier genoemde artikelen die verkocht worden onder de merknaam Technofast hebben een Declartion of Performances, 

‘’Prestatieverklaring’’; 

 

Artikelnummer:  

GISCHHOUT / GISCHHOUTB 

 

De producent verklaart voor:  

 

Schroef, diameter 3,9 mm tot en met 55 mm  

 

Product is in overeenstemming met EN 14566:2008 + A1:2009 ‘’Houtconstructies stiftvormige verbindingsmiddelen - eisen” 

 

De initiële typetest is uitgevoerd ter bevestiging van essentiële karakteristieke waarden in overeenstemming met tabel ZA.1 in 

EN 14566:2008 + A1:2009. Afgegeven waarden staan vermeld in het CE-label en in deze prestatie verklaring. 

 

Dit product voldoet aan de gestelde eisen van de Annex ZA in de EN 14566. 

 

Behandeling: 

Gefosfateerd - Klasse 48 

 

Afmetingen / belangrijkste eigenschapen:  

Gefosfateerd 

Lengte  
(mm) 

Diameter  
(mm) 

Lengte schroefdraad 
(mm)* 

Kopdiameter Buigsterkte Reactie met vuur 

25 3,9 20 8 Doorstaan A1 

30  25    

35  30    

40  35    

45  40    

55  50    

*niet voor deeldraad schroeven 

 

Systeem voor beoordeling/verificatie prestatiebestendigheid 4. 

 

Een productiecontrole in de fabriek van de productie is aanwezig en actief en valt onder de verantwoordelijkheid van 

producent: 

Verpa Senco B.V. Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad, Nederland 

 

Deze “prestatieverklaring” is geldig tot er veranderingen aangebracht worden in het product, de grondstof of het 

productieproces, die significante invloed hebben op de karakteristieken. 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant / gemachtigde door: 

 

 

Naam: P.F. Verbeek  

Zoeterwoude  


