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1

Unieke identificatiecode van het producttype:

Eshastick G

2

Type-, partij- of serienummer, dan wel een
ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel
11, lid 4:

Batchnummer: zie de verpakking van het product

3

Beoogde gebruiken van het bouwproduct,
overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:

4

Naam, geregistreerde handelsnaam of
geregistreerd handelsmerk en
contactadres van de fabrikant, zoals
voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

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:

7

geldig van

31-03-2017

Geotextiel voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdeklagen:
Voor het gebruik in type R, STR, B

Eshastick G
Esha Infra Solutions BV
Hoendiep 316
9744 TC Groningen
Netherlands

niet relevant

systeem 2+

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde fabrieksproductiecontrole certificatie-instantie 1119 heeft een initiële inspectie van de productie-installatie de interne
productiecontrole uitgevoerd, permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de interne productiecontrole, en heeft een
conformiteitsverklaring afgegeven voor de interne fabrieksproductiecontrole. ()

()

()

8

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

niet relevant
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9

Aangegeven prestatie
Essentiële kenmerken

Prestaties

Treksterkte (langsrichting)

33,6 kN/m

Treksterkte (dwarsrichting)

54,4 kN/m

Rek (langsrichting)

2,8 %

Rek (dwarsrichting)

1,9 %

Weerstand tegen dynamische belasting

10,6 mm

Weerstand tegen statische belasting

3,7 kN

Duurzaamheid

NPD

Bitumen behoud

NPD

Bestandheid tegen alkalische vloeistoffen

NPD

Geharmoniseerde
technische
specificaties

EN 15381:2008

nb Dit product bevat geen gevaarlijke componenten.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product
niet relevant
voldoet:
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:
Groningen

28-2-2017 11:56:17
dd/mm/yyyy

(handtekening)

