Traceren product met behulp van
DoP- en Identificatienummer.
ARTIKEL 1

1

Ytong blokken G4/600
(L x B x H) 600 x 250 x 200 mm
EN 771-4
Beoogd gebruik 1
DoP-Nr: 31000007
ID-Nr: NL074054640009967

Bij aflevering van de producten ontvangt u de
afleverbon met daarop vermeld het DoP- en
Identificatienummer en de CE-markering.

ARTIKEL 2
Silka lijmblokken CS 12
(L x B x H) 437 x 100 x 298 mm
EN 771-2
Beoogd gebruik 1
DoP-Nr: 31200013
ID-Nr: NL054054642011067

2
Via www.rad-dop.com kunt u de
geldige begeleidingsdocumenten
opvragen.

www.RAD-DO

P.com

DOP-Nr:
ID-Nr:
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ID-Nr:
Taal:

3
Verklaringen op de DoP en het
veiligheidsinformatieblad (VIB) geven
duidelijkheid over de kenmerken en
hoe met het product om te gaan.
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DoP-nr: 31000007
Ytong Blokken G4/600
ID-nr: NL074054640009967
Producteigenschappen
Certificatie instelling

PDF

Silka lijmblokken CS 12
ID-nr: NL054054642011067
Beoogd gebruik 1
Producteigenschappen
Certificatie instelling
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Veiligheidsinformatieblad voor producten
vallend onder REACH

Beoogd gebruik 1

DoP-nr: 31200013
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Veiligheidsinformatieblad voor producten
vallend onder REACH

Toelichting
In het kader van de Europese Verordening
bouwproducten (CPR:Construction Products
Regulation) de opvolger van de Richtlijn
bouwproducten (CPD: Construction Product
Regulation Directive), moeten vanaf 1 juli 2013
alle producten in de bouw, die onder een
Europees geharmoniseerde productnorm vallen
voorzien zijn van een CE-markering. Dit geldt
voor alle landen binnen de Europese Economische
Ruimte (EER). Indien deze bouwproducten niet
voorzien worden van CE-markering mogen deze
niet meer worden verhandeld of toegepast in de
EER.
De CPR heeft rechtstreekse werking en is niet
- zoals de CPD - afhankelijk van uiteenlopende
interpretaties van lidstaten. Daarbij staat de
prestatieverklaring (DoP: Declaration of Performance) centraal.
De CPR eist dat de CE-markering op bouwproducten bij zowel het op de markt brengen van
bouwproducten als de verdere distributie daarvan,
uniek gekoppeld wordt aan een zogeheten
prestatieverklaring (DoP). De DoP wordt digitaal
of in papieren vorm bij de CE-markering aan de
klant geleverd dan wel door de fabrikant op een
website ter beschikking gesteld. In deze DoP legt
een fabrikant of importeur naast product- en
adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en het daarbij behorend beoogd(e)
gebruik (gebruiken). Bij de verdere distributie van
het bouwproduct dienen distributeurs erop te
letten dat een DoP voor de eindgebruiker
beschikbaar is.
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