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6. Product kenmerken
De ROCKPANEL Durable Colours platen zijn voorzien van een vierlaags watergedragen emulsie afwerking aan één
zijde, in een reeks van kleuren.

De fysische eigenschappen van ROCKPANEL DURABLE 6 mm platen zijn hieronder aangegeven:
dikte
6 ± 0,3 mm
lengte, max
3050 mm
breedte, max
1250 mm
dichtheid
nominaal 1050 kg/m³
buigsterkte
lengte en breedte f05 ≥ 27 N/mm²
Elasticiteitsmodulus buiging
4015 N/mm²
warmtegeleidingscoëfficiënt
0,37 W/(m.K)

Bepaling 7 bevat de prestaties van ROCKPANEL DURABLE 6 mm platen.
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7. Aangegeven prestaties
Essentiële
kenmerken

Geharmoniseerde
technische specificatie

Prestatie

Tabel 1 - Europese brandclassificatie van verschillende constructies met ROCKPANEL panelen
Bevestigingsmethode

Geventileerd of niet geventileerd

Mechanisch bevestigd

Geventileerd met EPDM voegband op de
latten [a]
Geventileerd met ROCKPANEL stroken 6 of 8
mm dik op de latten [b]

Fundamentele
eisen voor
bouwwerken
BR2 Brandveiligheid

Niet geventileerd.
Spouw gevuld met minerale wol

verticale houten latten
Durable Colours
B-s2,d0
horizontale voeg 6 mm open
B-s2,d0
horizontale voeg 6 mm open

ETA-08/0343
uitgave 2014-09-16
EN 13501-1

B-s1,d0
horizontale voeg gesloten

[a] voegband is aan beide zijden 15 mm breder dan het latwerk
[b] strook is aan beide zijden 15 mm breder dan het latwerk

Toepassingsgebied
Het volgende toepassingsgebied geldt.
Europese brandclassificatie
De brandclassificatie vermeld in tabel 1 is geldig voor de volgende gebruiksomstandigheid:
Bevestiging

•

Mechanisch bevestigd zoals beschreven in tabel 1, die zijn bevestigd aan de draagconstructie zoals hierna beschreven.

Achterliggende wand:

•
•

Betonwanden, baksteen-of kalkzandsteen wanden, houtskeletbouw
Test resultaten gelden ook het zelfde type plaat zonder isolatie, als de achterliggende wand is gemaakt van materiaal met
Europese brandklasse A1 of A2.

Isolatie:

•
•

Achter de panelen bevindt zich minimaal 50 mm minerale wol isolatie met dichtheid van 30-70 kg/m³ volgens EN 13162 met een luchtspouw
tussen de panelen en de isolatie (alle constructies met uitzondering van ‘niet-geventileerd’)
Resultaten zijn ook geldig voor grotere minerale wol isolatiediktes met dezelfde dichtheid en dezelfde of betere brandclassificatie.

Draagconstructie:

•

Testresultaten zijn ook geldig voor hetzelfde panel met aluminium of stalen profielen.

Bevestigingsmiddelen: •
•

Resultaten zijn ook geldig met een groter aantal bevestigingsmiddelen.
Testresultaten zijn ook geldig voor hetzelfde paneel bevestigd met blindklinknagels gemaakt van hetzelfde materiaal als de
schroeven en omgekeerd

Spouw:

De spouwdiepte is minimaal 28 mm.
Niet gevuld of gevuld met minerale wol isolatie met een nominale dichtheid 30-70 kg/m³ volgens EN 13162.
Testresultaten zijn ook geldig voor grotere spouwdieptes tussen de achterzijde van de panelen en de isolatie.

•
•
•
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Aansluitingen:
• Verticale voegen zijn met EPDM schuimvoegband uitgevoerd (Celdex EPDM Soft EP-4530) of met ROCKPANEL stroken zoals omschreven in
tabel 1 en horizontale voegen kunnen open worden uitgevoerd of met een aluminium profiel.
.
• Het resultaat van een test met een open horizontale voeg is ook geldig voor het zelfde type paneel gebruikt in een toepassing waarbij de
horizontale voegen gesloten zijn met een staal of aluminium profiel.
De classificatie is ook geldig met de volgende productparameters:
Dikte:

•

Nominaal 6 mm, individuele toleranties ± 0.3 mm

Dichtheid:

•

Nominaal 1050 kg/m3.

Essentiële kenmerken
BR3 – Hygiëne,
gezondheid en milieu

Essentiële kenmerken

BR3 – Hygiëne,
gezondheid en milieu

Tabel 2 - Prestatie - Waterdampdoorlaatbaarheid en water doorlatendheid
Eigenschap
Verklaarde waarden
Durable Colours: sd < 1,80 m bij 23°C en 85 %RV
Waterdampdoorlaatbaarheid
De ontwerper moet voor minimale condensatie de ventilatie behoefte,
verwarming en isolatie in aanmerking nemen.
Water doorlaatbaarheid
Incl. voegen voor niet-geventileerde toepassing: NPD
Tabel 3 - Prestatie - Afgifte van gevaarlijke stoffen
Eigenschap
Product specificatie
De componenten bevatten geen gevaarlijke stoffen*) en geven geen
gevaarlijke stoffen af zoals gespecificeerd in TR 034, dd. april 2013, behalve:
Invloed op luchtkwaliteit en
Formaldehyde concentratie 0,0105 mg/ m3. Formaldehyde klasse E1
afgifte van gevaarlijke stoffen
De gebruikte vezels hebben geen kankerverwekkende eigenschappen
In ROCKPANEL platen worden geen biocides gebruikt
aan grond en water
In de platen worden geen brandvertragers gebruikt.
In de platen wordt geen cadmium gebruikt.

Geharmoniseerde technische
specificatie
ETA-08/0343
uitgave 2014-09-16
EN ISO 12572 test condition B
ETA-08/0343 uitgave 2014-09-16
Geharmoniseerde technische
specificatie

ETA-08/0343
uitgave 2014-09-16

*) In aanvulling op de specifieke bepaling gerelateerd aan gevaarlijke stoffen in de relevante Europese technische Beoordeling, kunnen er andere bepalingen van toepassing zijn op het product
binnen het gebied (Bijvoorbeeld opgeschoven Europese wetgeving en nationale wetgeving, verordeningen en administratieve voorwaarden). Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen van de EU
Richtlijn voor bouwproducten, moeten deze eisen ook worden nageleefd als en wanneer ze optreden.
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Table 4a - Prestatie -

Essentiële
kenmerken

BR4 –
Veiligheid en
toegankelijkheid bij
gebruik

Rekenwaarde van de axiale belasting voor mechanische bevestiging van 6 mm ‘Durable’
platen. Draagconstructie: gezaagd hout
Klimaatklasse 2 (zie ‘Opmerking’) en belastingsduurklasse ‘kort’ [c]
Voor gatdiameters van de bevestigingsmiddelen zie tabel 5
Overspanning in mm [b]
Eigenschap
6 mm platen
Xd = Xk / M in N
a bevestiging
b plaat
Midden/ Rand / Hoek
schroef bevestiging [a][e]
300
400
C18/C24 [d] : 334 / 182 /111
Rekenwaarde met het gebruik van voegband.
schroef bevestiging [a][e] met gebruik van
van de axiale
300
400
C18/C24 [d] : 334 / 182 /111
6 mm ROCKPANEL stroken.
belasting
nagel bevestiging (32 mm) [e]
C18 [d] : 150 / 150 / 132
300
480
Xd = Xk / M
C24 [d] : 179 / 157 / 132
met het gebruik van voegband.
nagel bevestiging (40 mm) [e] met gebruik
C18 [d] : 188 / 157 / 132
300
480
C24 [d] : 225 / 157 / 132
van 6 ROCKPANEL stroken

[a] met  ≥ 30° :  is de hoek tussen de schroefas en de vezelrichting
[b] zie tabel 5
[c] kmod = 0,90 overeenkomstig met tabel 3.1 – ‘Waarden van kmod volgens
‘ NEN EN 1995-1-1+C1+A1:2011/NB:2013nl ; Voor klimaatklasse’ 2 [zie opmerking] en
belastingduurklasse ‘kort’ [windbelasting].

Geharmoniseerde technische
specificatie
Tabel in
ETA
6-1 [c]
6-2 [c]
7-1 [c]

ETA-08/0343
uitgeave 2014-09-16
EN 14592:2008+
A1:2012 (E)

7-2 [c]

[d] Strerkte klasse volgens EN 338
[e] Voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddelen zie tabel 8
Opmerking (volgens NEN EN 1995-1-1+C1+A1:2011 §2.3.1.3 (3)P ): ’Klimaatklasse 2’ is
gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur van
20°C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken
per jaar hoger is dan 85 %. In klimaatklasse 2 zal in de meeste naaldhoutsoorten het
gemiddelde vochtgehalte niet groter zijn dan 20 %.

Tabel 4b - Prestatie -

Essentiële
kenmerken

BR4 –
Veiligheid en
toegankelijkheid bij
gebruik

Rekenwaarde van de axiale belasting voor mechanische bevestiging van 6 mm ‘Durable’
platen. Draagconstructie: gezaagd hout
Klimaatklasse 3 (zie ‘Opmerking’) en belastingsduurklasse ‘kort’ [c]
Voor gatdiameters van de bevestigingsmiddelen zie tabel 5
Overspanning in mm [b]
Eigenschap
6 mm platen
Xd = Xk / M in N
a bevestiging
b plaat
Midden/ Rand / Hoek
schroef bevestiging [a][e]
300
400
C18/C24[d ]: 334 / 182 / 111
Rekenwaarde met het gebruik van voegband.
schroef bevestiging [a][e] met gebruik van
C18 [d] : 316 / 182 / 111
van de axiale
300
400
C24 [d] : 334 / 182 / 111
6 ROCKPANEL stroken.
belasting
nagel bevestiging (32 mm) [e]
C18 [d] : 117 / 117 / 117
300
480
Xd = Xk / M
C24 [d] : 139 / 139 / 132
met het gebruik van voegband.
nagel bevestiging (40 mm) [e] met gebruik
C18 [d] : 146 / 146 / 132
300
480
van 6 mm ROCKPANEL stroken.
C24 [d] : 175 / 175 / 132

[a] met  ≥ 30° :  is de hoek tussen de schroefas en de vezelrichting
[b] zie Tabel 5
[c] kmod = 0.70 overeenkomstig met table 3.1 – ‘Waarden kmod volgens
‘ NEN EN 1995-1-1+C1+A1:2011/NB:2013nl; Voor klimaatklasse’ 3 [zie opmerking] en
belastingsduurklasse’ ‘kort’ [windbelasting].
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Geharmoniseerde technische
specificatie
Tabel in
ETA
6-1 [c]
6-2 [c]
7-1 [c]

ETA-08/0343
uitgave 2014-09-16
EN 14592:2008+
A1:2012 (E)

7-2 [c]

[d] Sterkte klasse EN 338
[e] Voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddelen zie tabel 8
Opmerking (volgens NEN EN 1995-1-1+C1+A1:2011 §2.3.1.3 (3)P ):
‘Klimaatklasse 3’ is gekenmerkt door klimaatomstandigheden die leiden tot hogere
vochtgehalten dan klimaatklasse 2 (vergelijk de ‘Opmerking’ in Tabel 4a).
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Tabel 4c - Prestatie Essentiële
kenmerken

BR4 –
Veiligheid en
toegankelijkheid bij
gebruik

Rekenwaarde van de axiale belasting voor mechanische bevestiging van 6 mm ‘Durable’
platen. Draagconstructie: gezaagd hout
Voor klimaatklasse 2 (zie ‘Opmerking’) en belastingsduurklasse ‘Blijvend’ [c]
Voor gatdiameters van bevestigingsmiddelen zie tabel 5
Overspanning in mm [b]
Eigenschap
6 mm platen
Xd = Xk / M in N
a bevestiging
b plaat
Midden/ Rand / Hoek
schroef bevestiging [a][e]
300
400
C18/C24 [d ] : 334 / 182 / 111
met het gebruik van voegband.
Rekenwaarde
schroef bevestiging [a][e] met gebruik
C18 [d] : 271 / 182 / 111
van de axiale
300
400
C24 [d] : 291 / 182 / 111
van 6 mm ROCKPANEL stroken.
belasting
nagel bevestiging (32 mm) [e]
C18 [d] : 100 / 100 / 100
300
480
Xd = Xk / M
met het gebruik van voegband
C24 [d] : 119 / 119 / 119
nagel bevestiging (40 mm) [e] met
C18 [d] : 125 / 125 / 125
300
480
C24 [d] : 150 / 150 / 132
gebruik van 6 mm ROCKPANEL stroken.

[a] met  ≥ 30° :  is de hoek tussen de schroefas en de vezelrichting
[b] zie Tabe 5

BR4 – Veiligheid en
toegankelijkheid bij
gebruik

Tabel in
ETA
6-1 [c]
6-2 [c]
7-1 [c]

ETA-08/0343
uitgave 2014-09-16
EN 14592:2008+
A1:2012 (E)

7-2 [c]

[d] Sterkte klasse volgens EN 338
[e] voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddelen zie tabel 8
Opmerking (volgens NEN EN 1995-1-1+C1+A1:2011 §2.3.1.3 (3)P ): ’Klimaatklasse 2’ is
gekenmerkt door een vochtgehalte in de materialen dat overeenkomt met een temperatuur van
20°C en een relatieve vochtigheid van de omringende lucht die slechts gedurende enkele weken
per jaar hoger is dan 85 %. In klimaatklasse 2 zal in de meeste naaldhoutsoorten het
gemiddelde vochtgehalte niet groter zijn dan 20 %..

[c] kmod = 0.60 overeenkomstig met Tabel 3.1 – “Waarden van kmod” volgens EN 1995-11+C1+A1:2011/NB:2013nl; Voor ‘klimaatklasse’ 2 [zie Opmerking] en belastingsduurklasse
‘Blijvend’ [Plafondtoepassing]

Essentiële kenmerken

Geharmoniseerde technische
specificatie

Geharmoniseerde
technische
specificatie

Table 5 – Prestatie mechanische bevestigingen: Vereiste randafstanden, maximale afstanden tussen de
bevestigingsmiddelen en gatdiameters voor 6 mm ‘Durable’ platen.
Distances

Hole diameter fixing
Glij-punt
Glij-punt
Vast
alzijdig
horizontaal

Type
bevestigingsmiddel
[a]
Schroef

bmax

amax

a1

a2

400

300

≥ 15

≥ 50

3.2

6.0

3.4 * 6.0

1200 * 3050

Nagel

480

300

≥ 15

≥ 50

2.5

4.0

2.8 * 4.0

1200 * 1600 [b]

Plaat afmeting

ETA-08/0343
uitgave 2014-09-16

[a] voor technische beschrijving van de bevestigingsmiddelen zie tabel 7
[b] Plaat afmeting : 1600 mm; bij toepassing van grotere plaatafmetingen, in combinatie met bepaalde klimaatcondities, kunnen mogelijke spanningen optreden tussen schacht en boorgat.

ROCKWOOL BV / ROCKPANEL Group

Page 6 of 8
DECLARATION OF PERFORMANCE 0764-CPR-0237-NL-vs01

E
Essentiële
ke
enmerken

T
Tabel 6

Geharmoniiseerde
technische
specificatie

Presta
atie bevestigingsmid
ddelen in overeensttemming met tabel 4 en 5 met de beves
stigingswijze van de
e platen.
C: Bevestigin
ng hoek
E: Bevestigin
ng rand
M: Bevestigin
ng midden

a1

b

b

b

a1
a2

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

C

E

E

M

a

ETA-08/0343
uitgave
2014-09-16
Table 5.1 en 5.2
5

lb = plaat lengte
F
FP – ‘vast punt’;
A
Alle overige bevestig
gingspunten dienen
n als ‘glij-punt’
uitgevoerd te worden
n.
E
Essentiële kenmerke
en
B
BR4 – Veiligheid en
to
oegankelijkheid bij g
gebruik

Tab
bel 7 – Prestatie affschuifsterkte mechanische verbinding
Kara
akteristieke afschuiffsterkte
Bevesttigingsmiddel
Bezwijkwaarde
van mechanische bevestigingen
S
Schroef
1182 N
middelde waarden
Gem
Nagel
1062 N

Vervorming
8 mm
12 mm
m

E
Essentiële
Tabel 8- Techn
nische beschrijving
g van de mechaniische bevestigingsmiddelen ke
enmerken
Ringnagel
Torx schro
oeven 4,5 x 35 mm
B
BR4 –Veiligheid en
Roestvast staal in
n overeenstemming
g met EN 10088
Roestvast staal in overeenste
emming met EN 10088
to
oegankelijkheid bij
Materiaal numme
er 1.4401 of 1.4578
Materiaal nummer 1.4401 of 1.4578.
1
gebruik
Definities in overe
eenstemming met E
EN 14592:2008+A1:2012 Definities in overeenstemming
g met EN 14592:20
008+A1:2012
d = 2.6 – 2.8
d = 4,3 – 4,6
d2 = 2.8 – 3.0
ds = 3,3 – 3,4
l nagel 32 = 31 – 32.5
dh = 9,6 - 0,4
l nagel 40 = 39 – 40.5
l
= 35 -1,25
l2 nagel 32 = 24 – 26
lg = 26,2
25 – 28,5
l2 nagel 40 = 32 – 34
lp = ≤ 4,8
lg = l2 - lp
dh = 5,8 – 6,3
ht = 0,8 – 1,0

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up
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Geharrmoniseerde
techniische specificatie
ETA-088/0343 uitgave
2014-099-16

Geharmonis
seerde
technische
specificatie

ETA-08/0343 uitgave
u
2014-09-16
Tabel 8.1 en 8.2

E
Essentiële kenmerke
en
B
BR4 – Veiligheid en
to
oegankelijk-heid bij
gebruik

Tabel 9 – Prestaties slagvasstheid
Vallend vo
oorwerp
Hard licha
aam

Stalen bal 0,5 kg

Zacht lichaam

Bal 3 kg

Energie
3J

Ca
ategorie
I

10 J

III

E
Essentiële
ke
enmerken

Tabel 10 – Prestaatie dimensie stabiliiteit

B
BR4 – Veiligheid
en toegankelijkheid bij gebruik

Cumulatieve vormv
verandering [a]
Thermische uitzettingscoëfficiënt 10 ––6 K-1
Vormverandering door
d
vocht ten gevo
olge van 42% versch
hil in RV na 4 dagen
n
[ mm/m]

Ge
eharmoniseerde tec
chnische specificatie
e
TA-08/0343 uitgave 20144-09-16
ET

Lengte
e

Brreedte

0.085%
%
10.5

0.084%
10.5

0.288

0
0.317

Geha
armoniseerde
techn
nische specificatie
ETA-008/0343 uitgave
2014-009-16

[a
a] het gevolg hiervan iss dat de voeg tussen de
d platen 3 mm dient te zijn, bij voorkeur 5 m
mm.

E
Essentiële
ke
enmerken

Tabel 11 – Weerrstand tegen hygro
o-thermische cyclli en Xenon Arc lic
chtbron

A
Aspecten met
betrekking tot
duurzaamheid en
bruikbaarheid

Weerstand tegen hygro-thermische
h
cyycli
Kunstmatige verwe
ering door 5000 uurr blootstelling aan
Xenon Arc lichtbron

8
8.

EOTA TR010 climate
e class S (Technical R
Report 010)

Prestatie
Voldoet
Afwerking
d’
‘Colours/Rockclad

ISO 105 A02:
3-4 or beter

Ge
eharmoniseerde tec
chnische specificatie
e

ET
TA-08/0343 uitgave 20144-09-16

De prestatties van het hierbo
oven omschreven
n product zijn confform de aangegev
ven prestaties. De
eze prestatieverkla
aring wordt in ove
ereenstemming me
et
Verordenin
ng (EU) nr. 305/20
011 onder de excllusieve verantwoo
ordelijkheid van de hierboven verm
melde fabrikant verrstrekt.
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NL
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Te

R
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nd

op

016
22 december 20

D
DOP in accordance w
with Commission Deleegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 Feebruary 2014 amending
g Annex III to Regulatio
on (EU) No 305/2011 of
o the European Parliam
ment and of the Councill
on
n the model to be used
d for drawing up a decllaration of performance
e on construction prod
ducts, http://eur-lex.euro
opa.eu/legal-content/EN/T
TXT/?uri=celex%3A32014
4R0574, OJ L 159, 28.5
5.2014, p. 41–46
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