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Prestatieverklaring        Nieuwegein 25/04/2016 
Declaration of Performance (DoP) 
No. D/2/2016 
 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: Dutchplank - Vlakke vezelcement platen 

Unique indentification code of the product type: Dutchplank - Fibre cement flat sheet 
 
2. Type-, partij- of serienummer: 8001.366.XX 

Type, batch or serial number: 8001.366.XX 
 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie door 
de fabrikant bepaalt:  
Interne en externe wand- en plafondbekleding 

 
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as 
foreseen by the manufacturer: 
Internal and external wall and ceiling finishes 

 
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: 

Name, registered trade name or registered trade mark: Milin BV, Postbus 1414, 3430 BK Nieuwegein, Nederland/The 
Netherlands 

 
5. Gemachtigde vertegenwoordiger: niet van toepassing 

Authorised representative: not applicable 
 
6. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van  der prestatiebestendigheid: Systeem 4 

System or systems of assessment and verification of constancy of performance: System 4 
 
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: 

Reactie bij brand: Bodycote (Warrington fire) – NB no. 0833 
The construction product is covered by a harmonised standard: 
Reaction to fire: Bodycote (Warrington fire) – NB no. 0833 

 
8. Aangegeven prestatie 

Declared performance 
 

Essentiele kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specificaties   

Essential characteristics  Performance Harmonised technical specification     

Mechanische weerstand Categorie A, klasse 2           

Mechanical resistance Category A, class 2         

Reactie bij brand A1 (EN 13501-1)           

Reaction to fire A1 (EN 13501-1)           

Vrijgave van gevaarlijk stoffen NPD    EN 12467 : 2012      

Release of dangerous substance NPD           

Waterdoorlaatbaarheid Geslaagd           

Water permeability Pass           

Duurzaamheid - warm water RL niet minder dan 0,75           

Durability against warm water RL not less than 0,75           

Duurzaamheid - nat droog RL niet minder dan 0,75           

Durability against soak dry RL not less than 0,75           

Duurzaamheid - vries dooi RL niet minder dan 0,75           

Durability against freeze thaw RL not less than 0,75           

Duurzaamheid - zon regen 

Waterdichtheid getest, 
geen buiging & tordering 
na afloop testcyclus 
geconstateerd           

Durability against heat rain 

Pass water tightness test, 
no warping& bowing after 
the full tested cycles           
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9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4.  

 
The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This 
declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer in point 4. 

 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
Signed for and behalf of the manufacturer by: 
 
 
J. Agten 
Product Manager  
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