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EN 13381-8:2010 

EN 13501-2:2007 

      

  

 Prestatieverklaring 
No. 707-60-20140917 

  

 1. Product 

Unieke identificatiecode van het 

producttype: 

  

Nullifire Systeem S707-60 

 2. Type 

Type-, partij- of serienummer, dan wel 

een ander identificatiemiddel voor het 

bouwproduct, zoals voorgeschreven in 

artikel 11, lid 4: 

  
chargenummer op product verpakking 
Codering systeem: JJMM 1234 ( e.g. 1204 6643) 
Waar: JJ=jaar; MM=Maand; 1234 = charge nr. 

 3. Beoogd gebruik 

Beoogde gebruiken van het 

bouwproduct, overeenkomstig de 

toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie, zoals door de 

fabrikant bepaald: 

  

Reactief coating system voor de brandwerende bescherming 

van constructieve stalen elementen, zodat het draagvermogen 

gedurende een bepaalde tijd behouden blijft. 

 4. Naam, Geregistreerd 

Handelsmerk 

Naam, geregistreerde handelsnaam of 

geregistreerd handelsmerk en 

contactadres van de fabrikant, zoals 

voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 

  

Nullifire 

tremco illbruck Limited 

Coupland Road, Hindley Green 

Wigan WN2 4HT United Kingdom 

 5. Contact Adres 

Indien van toepassing, naam en 

contactadres van de gemachtigde 

wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, 

vermelde taken bestrijkt: 

  

Niet van toepassing 

 6. Prestatiebestendigheid 

Het systeem of de systemen voor de 

beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van het 

bouwproduct, vermeld in bijlage V 

  

System 1 

 7. Geharmoniseerde norm (hEN) 

Indien de prestatieverklaring betrekking 

heeft op een bouwproduct dat onder 

een geharmoniseerde norm valt: 

  

Niet van toepassing 

 8. Europese Technische 

Beoordeling (ETA) 

Indien de prestatieverklaring betrekking 

heeft op een bouwproduct waarvoor 

een Europese technische beoordeling 

is afgegeven: 

  
 
ETA -12/0355 gebaseerd op ETAG-018 Part 1 & 2 
EC Conformiteitscertificaat: 1121 - CPD - GA5012 
Brandproeven en beoordeling conform EN 13381-8:2010 
Aangemelde productcertificatie-instantie:  
Warrington Certification Limited, EC ref no: N° 1121 
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 9. Aangegeven prestatie 

 ETAG 

ref nr. 

Essentiele  

Kenmerken 

Prestatie bij kenmerk Technische  

Specificatie 

 5.1 Mechanische weerstand n.v.t.  

 5.2 Veiligheid in geval van brand   

 5.2.1 Brandgedrag Klasse B - s2, d0 

 

EN 13501-1:2007 

 

 5.2.2 Brandwerendheid Voldoet aan: 

R15, R30,R45, R60, R75, R90, R105, R120 

EN 13501-2:2007 

EN 13381-8:2010 

EN 1363-2:1999 

 5.3 Hygiëne, gezondheid en milieu   

 5.3.2 Vrijkomen van gevaarlijke stoffen Bevat geen gevaarlijke stoffen als genoemd 

in de EC database, Reach of ECHA 

ETAG 018-2:2011 

 5.4 Veiligheid bij gebruik n.v.t.  

 5.5 Bescherming tegen 

geluidshinder 

n.v.t.  

 5.6 Energiebesparing en 

Warmtebehoud 

n.v.t.  

 5.7 Gerelateerde 

gebruiksaspecten 

  

 5.7.2.1 Verenigbaarheid ondergrond 

 

Verenigbaar met generieke typen: 

1 component alkyd primer (VOS) 

1 component acrylaat primer 

(watergedragen) 

2 component epoxy primers (VOS) 

2 component epoxy primers (watergedragen) 

ETAG 018-2:2011 

  Verenigbaarheid deklaag 

 

Voldoet. 

Kan met of zonder topcoat worden toegepast 

Nadere informatie op verzoek 

ETAG 018-2:2011 

  Blootstellingscondities Voldoet.  

Type Z2, zonder Topcoat 

ETAG 018-2:2011 

 5.7.3 Identificatie NPD ETAG 018-2:2011 

  

     

 

 

 tremco illbruck Limited 

12 
1121-CPD-GA5012 

E N 12/0355 

ETAG 18, Parts 1 and 2 

Essential characteristics  - See declaration of performance 

  

 tremco illbruck Coatings Limited 

Declaration of Performance 

Declaration N°: 707-60-20149017 

Version N°: 3 
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 10. Verklaring 

 

 

 

 tremco illbruck Coatings Limited 

Declaration of Performance 

Declaration N°: 707-60-20140917 

Version N°: 3 

Ecology, Health & Safety Information (REACH) 

For information and advice on the safe handling, 

storage and disposal of chemical products, users 

shall refer to the most recent Safety Data Sheet 

(SDS) containing physical, ecological, toxicological 

and other safety related data. 

 

Legal Note 

tremco illbruck products are manufactured to rigid 

standards of quality.  Any product which has been 

applied (a) in accordance with tremco illbruck 

written instructions and (b) in any application 

recommended by Tremco illbruck, but which is 

proved to be defective, will be replaced free of 

charge. 

No liability can be accepted for the information 

provided in this leaflet although it is published in 

good faith and believed to be correct. 
tremco illbruck Limited reserves the right to alter 
product specifications without prior notice, in line 
with Company policy of continuous development 
and improvement. 

 

tremco illbruck Limited 

Coupland Road, Hindley Green 

Wigan  WN2 4HT 

United Kingdom 

T: +44 1942 251400 

F: +44 1942 251410 

 

info.uk@tremco-illbruck.com 
www.tremco-illbruck.co.uk 

 


