
 

 
  

PRESTATIEVERKLARING 
Nr. NLD0003-0004-00 (NL) 

 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

InsulSafe (017865) 
 

2. Identificatiemiddel voor het bouwproduct: 
Unieke productnaam en code (zoals benoemd onder punt 1). 
(Zie productlabel voor de traceerbaarheid) 
 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct (overeenkomstig de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie): 
Thermische isolatie van gebouwen (THiB) –in situ gevormde los gestorte minerale wol 
  

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van 
de fabrikant: 
Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. ISOVER 
Parallelweg 20, 4878 AH, Etten-Leur, Nederland 
Tel: +31 (0) 76 508 00 00 
Email: info@isover.nl 

 

5. Naam en contactadres van de gemachtigde:  
Niet van toepassing 
 

6. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
AVCP Systeem 3 voor het brandgedrag (Euroklasse A1)  
AVCP Systeem 3 voor de overige declaraties 
 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt: 
- Warrington Fire Gent, Notified Body number : n° 1173  
- Kiwa, Notified Body number: n° 0620 
- Kiwa BDA TESTING, Notified Body number : n° 1640  
- RISE, Notified Body number : n° 0402 
 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product waarvoor een Europese 
technische beoordeling is afgegeven: 
Niet van toepassing 
 

  



 

 
  

9. Aangegeven prestatie:  
Alle genoemde kenmerken in de tabel hieronder worden bepaald in de geharmoniseerde 
norm NEN-EN 14064-1:2010 

 

 
 
 
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: 

 
Mark Rippens 
Plant Manager Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. ISOVER 
 
 
 
 
Datum: 10-12-2021    Etten-Leur   

 
 
 

Essential properties (clause)

Installed density ≥ 15 

kg/m³ loft inclination 

≤ 15°

Installed density ≥ 18 

kg/m³ loft inclination 

≤ 30°

Installed density ≥ 21 

kg/m³ frame 

construction 

inclination ≤ 25°

Installed density ≥ 26 

kg/m³ frame 

construction 

inclination ≤ 45°

Installed density ≥ 30 

kg/m³ frame 

construction 

inclination ≤ 90°

Thermal conductivity, λD (4.2.1) 0,042 W/mˑK 0,040 W/mˑK 0,037 W/mˑK 0,035 W/mˑK 0,034 W/mˑK

Settlement (4.2.3)

Reaction to fire (4.2.4)

Water absorption (4.3.3)

Water vapour transmission (4.3.4)

Reaction to fire (4.3.5)

Continuous glowing combustion (4.3.7)

Comments 

The performance of the glass wool loose fill insulation does not change in time. 

Loose fill insulation in attics spaces settles 

which is taken into account by the installed 

thickness corresponding to the settlement. 

The performance of the glass wool loose fill insulation does not change 

with with time. The density in the frame constructions is high and no 

sttlement arises. 

Method not yet available. 

Class S1 Class S1

Euro class A1

< 1 kg/m2

The water vapour resitance factor, µ can be assumed to be 1. 


