
 

 
 
 

Prestatieverklaring 
DoP № : Rigidur_H_15_LE_0413  

 

 

Producttype 

EN 15283-2: GF-C1-I-W2 

 

Identificatie van het bouwproduct 

Rigidur H 15 

Identificatie van de batch d.m.v. fabriekscode, productiedatum en tijdstip geprint op de 

achterzijde van de plaat 

 

Beoogd gebruik 

Gipsvezelplaat voor binnentoepassing 

 

Fabrikant 

Saint-Gobain Rigips GmbH 

Schanzenstraße 84 

D-40549 Düsseldorf 

 

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 

Systeem 3 voor de reactie bij brand, afschuifsterkte, waterdampweerstandsfactor en 

thermische geleidbaarheid 

Systeem 4 voor alle andere eigenschappen 

 

De aangemelde instantie 

MPA NRW Materialprüfungsambt Nordrein-Westfalen 

Identificatienummer: 0432 

heeft de initiële prestatietest voor de reactie bij brand uitgevoerd en heeft het volgende testrapport 

uitgegeven: 

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens Nr. 230008298-5 

 

De aangemelde instantie 

VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH 

Identificatienummer: 1503 

heeft de initiële prestatietest voor de afschuifsterkte uitgevoerd en heeft het volgende testrapport 

uitgegeven: 

PB-W-BP-08-0325-636_2-08-La 

 

De aangemelde instantie 

HFB Engineering GmbH – Prüfstelle für Baustoffe und Elemente 

Identificatienummer: 1034 

heeft de initiële prestatietest voor de waterdampweerstandsfactor en de thermische geleidbaarheid 

uitgevoerd en heeft het volgende testrapport uitgegeven: 

Prüfprotokoll Nr. 31100 1172/1/02 

 

 

  



 

Voor wat betreft de overige eigenschappen heeft de producent de initiële prestatietest volgens  

EN 15283-2 uitgevoerd 

Een productie controle systeem dat in overeenstemming is met EN ISO 9001: 2008 en dat is 

aangepast naar EN 15283-2 is geïmplementeerd om te verzekeren, dat de bouwproducten voldoen 

aan de opgegeven prestaties. 

 
 

Opgegeven prestaties 
Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische 

specificaties 

Reactie bij brand A2-s1, d0 

EN 15283-2 

Afschuifsterkte  1087 N 

Buigsterkte Behaald 

Waterdampweerstandsfactor 19 

Thermische geleidbaarheid 0,20 W/(m.K) 

Gevaarlijke bestanddelen NPD 

Luchtgeluidsisolatie 
Stootvastheid 

Geluidsabsorptie 

Zie de systeemdocumentatie van 

Saint-Gobain Gyproc Nederland 

 

De prestaties van het product waarvoor deze Prestatieverklaring (DoP) is afgegeven zijn conform de 

opgegeven prestaties. 

Deze Prestatieverklaring is uitgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

Dr. Rüdiger Vogel, Managing Director 

(naam en functie) 

 

 

 

Düsseldorf,  

(plaats en datum van uitgifte)   (handtekening) 


