
1.   Unieke identificatiecode van het producttype:
 MWA = Opzetwastafel

2.   Type-, batch- of serienummer of ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct conform              
artikel 11 lid 4:

 Zie productiesticker op het product en de meegeleverde lijst

3.   Door de fabrikant beoogde gebruiksdoel of beoogde gebruiksdoelen van het bouwproduct conform de 
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie: 

 Persoonlijke hygiëne

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

 HEWI Heinrich Wilke GmbH
 Prof.-Bier Str. 1-5
 34454 Bad Arolsen
 Bundesrepublik Deutschland
 Telefoon: +49 (0) 5691 82 0
 Fax:         +49 (0) 5691 82 636

5.   Indien van toepassing, naam en contactadres van de gevolmachtigde, die met de taken conform               
artikel 12 lid 2 belast is:

 Niet van toepassing

6.   Systeem of systemen ter beoordeling en controle van de bestendigheid van de prestaties van het   bou-
wproduct conform bijlage V:

 Systeem 4

7.   Ingeval de prestatieverklaring, die een bouwproduct betreft, dat onder een geharmoniseerde               
norm valt

  Het in de ZA.3 (DIN EN 14688:2015) aangegeven systeem 4 voor de prestatieverklaring is uitgevoerd.             
Het product is onderworpen aan de productiecontrole in de eigen fabriek.

8.   Ingeval de prestatieverklaring, die een bouwproduct betreft, waarvoor een Europesetechnische           
beoordeling is afgegeven:

 Niet van toepassing

9.  Verklaarde prestatie:
 Belangrijkste kenmerken  Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie
 Reinigbaarheid  Geslaagd  DIN EN 14688:2015
 Debietwaarde van de overloop CL00   DIN EN 14688:2015
 Duurzaamheid   Geslaagd  DIN EN 14688:2015

10.  De prestatie van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met de verklaarde prestatie volgens 
nummer 9. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens 
nummer 4.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Bad Arolsen, de 09.01.2018
       Horst Köhler
       Hoofd Ontwikkeling & constructive

Prestatieverklaring ref.-nr.: 0001
(conform bijlage III Bouwproductenverordening nr. 305/2011)



  Art. Nr.:   Omschrijving Producttype Klasse

 M40.11.400 HEWI wastafel o kraangat, 408x326 Opzetwastafel CL 00

 M40.11.401 HEWI wastafel 1 kraangat, 408x326 Opzetwastafel CL 00




