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PRESTATIEVERKLARING – ALDOP14 
conform bijlage III van verordening (EU) nr. 305/2011 

 

Schotelvormige waskommen, Versie 1.2 / 2020 

 

 

1. Eenduidige karakteristieke code van het  

    producttype: 

 

Geëmailleerde waskommen voor inbouw in een plaat die 

bevestigd wordt aan de wand of op meubelen 

2. Type-, charge- of serienummer of een ander  

    kenmerk ter identificatie van het bouwproduct  

    conform artikel 11 lid 4: 
 

Eenduidige identificatie (artikelnaam en –nummer) 

mogelijk aan de hand van de op de verpakking 

aangebrachte sticker. 

3. Door de fabrikant voorzien gebruiksdoel of  

    voorziene gebruiksdoelen conform de toepasbare 

    geharmoniseerde technische specificatie: 

Waskom - sanitairinrichtingsobject dat bij voorkeur is 

beoogd voor het reinigen van de bovenste 

lichaamsdelen, met één of meer waskommen, ieder met 

een afloopgat, met of zonder overloop en met of zonder 

gat (gaten) voor armaturen uitgerust. 
 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of  

    geregistreerd merk en contactadres van de  

    fabrikant conform artikel 11 lid 5: 
 

Alape GmbH 

Am Gräbicht 1–9 

38644 Goslar 

5. Eventueel de naam en het contactadres van de  

    gevolmachtigde die belast is met de taken  

    conform artikel 12 lid 2: 
 

Niet van toepassing 

6. Systeem of systemen ter beoordeling en controle  

    van de prestatiebestendigheid van het  

    bouwproduct conform bijlage V: 
 

Systeem 4 

7. In het geval van de prestatieverklaring die een  

    bouwproduct betreft dat onder een  

    geharmoniseerde norm valt: 
 

Niet van toepassing 

8. In het geval van de prestatieverklaring die een 

    bouwproduct betreft waarvoor een Europese  

    technische beoordeling is afgegeven 
 

Niet van toepassing 

9. Verklaarde prestatie 
 

Wezenlijke kenmerken 
 

Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie 

Reinigbaarheid (CA) 
 

Doorstaan EN 14688:2006 

Statische belastbaarheid (LR) 
 

NPD  EN 14688:2006 

Afvoerwaarde van de overloop 

(OF) 
 

CL00 / CL25 EN 14688:2006 

Duurzaamheid (DA) 
  

Doorstaan EN 14688:2006 

 
10. De prestatie van het product conform nummer 1 en 2 komt overeen met de verklaarde prestatie conform  

      nummer 9. Verantwoordelijk voor het maken van deze prestatieverklaring is uitsluitend de fabrikant conform  

      nummer 4. 
 

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

 

 

 

 

Michael Grohmann Alape GmbH, Germany 

Directeur Goslar, 30.08.2020 
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Artikelnummer Artikelnaam Techn. specificatie Wezenlijke eigenschappen 

3500 0xx xxx SB.K300.GS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3501 0xx xxx SB.K360.GS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3502 0xx xxx SB.K450.GS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3520 0xx xxx SB.O700.GS EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3507 5xx xxx SB.SR650 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3508 5xx xxx SB.CO375 EN 14688:2006 – CL00 CA - DA 

3900 0xx xxx SB.Aqua/Terra EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3901 0xx xxx SB.Aqua/Terra EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

3902 0xx xxx SB.Aqua/Terra EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
 

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

 

 

 

 

Michael Grohmann Alape GmbH, Germany 

Directeur           Goslar, 30.08.2020 

 


