
 

            

NO BRAND GPS TW NL 

  

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU). 

PGZ retail concept nv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de 
voorwaarden van:  

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanische bevestigingsmiddeleen voor gipsplaatsystemen 

1. Unieke identificatiecode van het product: NO BRAND gipsplaatschroeven – vis pour plaques 
au plâtre– plasterboard screws 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, 
zoals voorgeschreven in artikel 11,lid 4: Zie bijlage 1 achteraan 

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 
technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Type   Gipsplaatschroef 

Materiaal   Staal 

Corrosiebestendigheid NPD 

Reactie bij brand  Classificatie A1 conform EN13501-1 

Beoogd gebruik Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gipskartonplaten op 
houten of metalen profielen 

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

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium 

Trademark: NO BRAND 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in 
artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: NVT 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 
van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: System 4 

 

 

 

 



 

            

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder 
een geharmoniseerde norm valt:  

Standaard  EN 14566 2008+A1 2009 

 Systeem   4 

 Uitgegeven in test reportcode TH-CE140515001, TH-CE140515002, TH-
CE140702002, TH-CE140702003 

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

9. Aangegeven prestaties: 

 

 

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: 

Eric Voet 

 

Assistant Category manager  

Datum: 

Bedrijfsstempel:  

 



 

            

 

Bijlage 1 

 

 

 

Artikel Code EAN naam NL materiaal NL finisching NL afmeting inhoud

1006581 5400997711241 Gipsplaatschroef Staal Zwart gefosfateerd  3,5 x L 35 mm 2000


