Verkort Classificatierapport nr. 17996D
PRODUCT
STELFLOOR EPOCOAT

SPONSOR
Akzo Nobel Paints Belgium NV

PRODUCTGEGEVENS
•
•
•
•

Nominale densiteit (nat): 1220 kg/m³
Droge stof gehalte: 50 m/m %
Maximaal aantal verflagen: 2
Kleur: Wit

•

•

Hoeveelheid verf per aangebrachte laag
- 203 g/m² (nat)
- 101,5 g/m² (droog)
Gebruik van brandvertragers: Nee

TOEPASSINGSDOMEIN
•
•
•

Ondergrond: Euroklasse A1 met een nomianle dikte van minstens 6 mm en een nominale densiteit
van minstens 1350 kg/m³.
Bevestiging: De verf wordt op de ondergrond aangebracht met een borstel, een rol of een verfspuit.
Zonder voegen

CLASSIFICATIE
A2FL-s1

NORMEN
Testnorm: EN ISO 9239-1:2010 & EN ISO 1716:2010
Classificatienorm: EN 13501-1-2007+A1:2009
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Voor en in naam van WFRGENT nv

Dit verkort classificatierapport is opgemaakt volgens het EGOLF akkoord EGA 08rev2:2013 “Application note: clause 5.10 [5.10/1] –
Types of test reports used in fire testing”. Ondanks dat de testgegevens en classificatie in dit verkorte rapport via proeven bekomen
zijn, volledig uitgevoerd conform aan de normen EN ISO 9239-1:2010, EN ISO 1716:2010 & EN 13501-1:2007+A1:2009, is het
mogelijk dat de presentatie van de resultaten in dit verkorte rapport niet voldoet aan de vereisten van de bovenstaande normen en
de EN ISO/IEC17025:2005/AC:2006. De presentatie van de hierboven vermelde resultaten is opgesteld in overeenkomst met de
sponsor en het gebruik van de hierin opgenomen informatie voor doeleinden als productbeoordeling, goedkeuring of certificatie zal
beperkt zijn. Het volledige classificatierapport nr. 17996C is beschikbaar bij Akzo Nobel Paints Belgium NV.
Dit document is de originele versie van dit document en is opgemaakt in het Nederlands. Dit document mag slechts woordelijk en in
zijn geheel voor publicitaire doeleinden worden gebruikt. – Teksten, bestemd voor publiciteit en waarin dit document wordt vermeld
dienen voorafgaandelijk aan onze goedkeuring te worden onderworpen.
De authenticiteit van deze elektronische handtekeningen wordt verzekerd door Belgium Root CA.
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BTW/VAT/TVA: BE0870.418.414 - Ondernemingsnummer: RPR GENT 0870.418.414

WFRGENT NV is een spin-offbedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid
WFRGENT NV is a spin-off company from the University of Ghent, previously the Laboratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Fire Safety Division
WFRGENT SA est une compagnie spin-off de l’Université de Gand, autrefois le Laboratoire pour l’Emploi des Combustibles et la Transmission de la Chaleur - Division Sécurité Incendie

