
 

 
N° MISBE361 Versie a Thermische & akoestische mineralen 

 

PRESTATIEVERKLARING 

Unieke identificatiecode van het producttype: VERMEX M 
 

Beoogd(e) gebruik(en): Lichtgewicht toeslagmaterialen voor beton en mortels. 
 In-situ gevormde thermische isolatieproducten van 

geëxfolieerd vermiculiet. 
 

Fabrikant: Soprema NV 
  Bouwelven 5, B-2280 Grobbendonk 
  België 
 

Het systeem of de systemen voor de beoordeling  Systeem 4 (EN 13055) 
en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3 (EN14317) 
 

Geharmoniseerde normen: EN 13055-1:2002 + AC:2004 
  EN 14317-1:2004 
 

Aangemelde instantie(s): Niet van toepassing 
 

Aangegeven prestatie(s): 

Essentiële kenmerken Prestaties 
Geharmoniseerde technische 

specificaties 

Granulaat vorm Split 

EN 13055-1:2002 + AC:2004 

Percentage gebroken korrel NPD 

Organische vervuiling NPD 

Chloride gehalte NPD 

Gehalte in zuur oplosbaar sulfaat NPD 

Totaal zwavel gehalte NPD 

Verweringsweerstand NPD 

Water absorptie NPD 

Gevaarlijke stoffen: 
- radioactieve straling (toeslagmateriaal van radioactieve 

oorsprong voor gebruik in betonnen gebouwen) 

- vrijgave zware metalen 
- vrijgave polyaromatische koolwaterstoffen 
- vrijgaven andere gevaarlijke stoffen (voetnoot 1) 

 
NPD 

 

NPD 
NPD 
NPD 

Vorst/dooi bestendigheid NPD 

Alkali-silicareactie bestendigheid NPD 

Brandgedrag A1 

EN 14317-1:2004 

Water doorlaatbaarheid NPD 

Vrijgave gevaarlijke stoffen in gebouwen Voetnoot 2 

Thermische weerstand (W/(m.K)) 0,068 

Korrelmaat 1 - 5 

Waterdamp doorlaatbaarheid NPD 

Brandgedrag na veroudering/degradatie onveranderd 

Thermische weerstand na veroudering/degradatie onveranderd 
Verbrijzelingsweerstand na veroudering/degradatie onveranderd 

Korrelgrootte verdeling (massa % doorval door zeef) 

11 mm – ≤ 100 

4 mm – ≤ 79 
3 mm – ≤ 48 
2 mm – ≤ 15 
1 mm – ≤ 4.2 

EN 13055-1:2002 + AC:2004 
+ 

EN 14317-1:2004 
Bulk dichtheid (los) (kg/m3) 90 

Verbrijzelingsweerstand NPD 
NPD = geen prestatie vastgesteld 

1) Dit product bevat geen asbest 

2) Thermische isolatieproducten mogen geen gevaarlijke stoffen vrij geven die de maximale toegelaten hoeveelheid, zoals voorzien in de Europese of nationale 
voorschriften, overschrijden. Europese testmethoden worden ontwikkeld.  

 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring 
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven 
fabrikant verstrekt. 
 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Marnix Derks, Technisch directeur 

 Te Grobbendonk op 23/06/2016 


