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6. Product kenmerken:
De ROCKPANEL FS-Xtra Colours platen zijn voorzien van een vierlaags watergedragen emulsie afwerking aan één
zijde, in een reeks van kleuren.
De ROCKPANEL FS-Xtra ProtectPlus platen zijn voorzien van een vierlaags watergedragen emulsie afwerking aan
één zijde, die is voorzien van een extra anti-graffiti transparante laag als een vijfde laag op de kleurlaag.

De fysische eigenschappen van ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm platen zijn hieronder aangegeven:
dikte en toleranties
9 ± 0,5 mm
lengte, max.
3050 mm
breedte, max.
1250 mm
dichtheid
nominaal 1250 kg/m³
buigsterkte
lengte en breedte f05 ≥ 25,5 N/mm²
elasticiteitsmodulus buiging
m(E) ≥ 4740 N/mm²
warmtegeleidingscoëfficiënt
0,55 W/(m•K)

Bepaling 7 bevat de prestaties van ROCKPANEL FS-Xtra 9 mm platen.
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7. Aangegeven prestaties
Essentiële
kenmerken

Geharmoniseerde
technische
specificatie

Prestatie

Tabel 1 – Europese brandclassificatie van constructies met
Fundamentele
eisen voor
bouwwerken

BR2 –
Brandveiligheid

ROCKPANEL FS-Xtra panelen.
Geventileerd of
Bevestigingsmethode niet
geventileerd
Geventileerd
Mechanisch
met spouw
bevestigd
≥ 40 mm

Draagstructuur

Klasse

Verticale
aluminium of
stalen profielen

A2-s1,d0
horizontale voeg
8 mm open

ETA-13/0340 uitgave
2015-03-25
EN 13501-1:2010

Toepassingsgebied
Het volgende toepassingsgebied geldt.
Europese brandclassificatie
De brandclassificatie vermeld in tabel 1 is geldig voor de volgende gebruiksomstandigheid:
Bevestiging:
• Mechanisch bevestigd op een metalen draagstructuur.
• Achter de panelen bevindt zich minimaal 50 mm minerale wol isolatie met dichtheid van 30-70 kg/m³
in overeenstemming met EN 13162 met een luchtspouw tussen de panelen en de isolatie
Achterliggende wand:
• Betonwanden, baksteen- of kalkzandsteen wanden
Isolatie:
• Geventileerde constructies: Achter de panelen bevindt zich minimaal 50 mm minerale wol isolatie
met dichtheid van 30-70 kg/m³ in overeenstemming met EN 13162 met een luchtspouw van
minimaal 40 mm tussen de panelen en de isolatie
• Resultaten zijn ook geldig voor grotere minerale wol isolatiediktes met dezelfde dichtheid en
dezelfde of betere brandclassificatie
• Resultaten zijn ook geldig voor panelen zonder isolatie, indien de gekozen achterliggende bekleding
is gemaakt van Euroklasse A1 of A2 materiaal in overeenstemming met EN 13238 (bijvoorbeeld
vezelcement platen)
Draagstructuur:
• Testresultaten zijn alleen geldig bij toepassing van een metalen draagstructuur
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:
• Niet gevuld
• De spouwdiepte is minimaal 40 mm
• Testresultaten zijn ook geldig voor grotere spouwdieptes tussen de achterzijde van de panelen en
de isolatie achter de draagstructuur
Aansluitingen:
• Verticale voegen bevatten geen voegband en horizontale voegen kunnen open of gesloten zijn door
middel van een aluminium profiel.
• Het resultaat van een test met een open horizontale voeg is ook geldig voor hetzelfde type paneel
gebruikt in toepassingen met horizontale voegen gesloten met stalen of aluminium profielen.
• Maximale voegbreedte: 8 mm
De classificatie is ook geldig met de volgende productparameters:
Dikte:

•

Nominaal 9 mm, individuele toleranties ± 0,5 mm.

Dichtheid:

•

Nominaal 1250 kg/m3.
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Tabel 2 - Prestatie – Waterdampdoorlaatbaarheid en water

Essentiële
kenmerken
BR3 – Hygiëne,
gezondheid en
milieu

Geharmoniseerde
technische specificatie

doorlatendheid
Eigenschap

Verklaarde waarden

Waterdampdoorlaatbaarheid

NPD ‘geen prestatie bepaald’

Water doorlaatbaarheid

NPD ‘geen prestatie bepaald’

Tabel 3 - Prestatie – Afgifte van gevaarlijke stoffen

Essentiële
kenmerken

Eigenschap

Invloed op
luchtkwaliteit en
afgifte van
gevaarlijke
stoffen aan grond
en water

BR3 – Hygiëne,
gezondheid en
milieu

Product specificatie
De componenten bevatten geen gevaarlijke
stoffen*) en geven geen gevaarlijke stoffen af zoals
gespecificeerd in TR 034, dd. april 2013, behalve:
Formaldehyde concentratie 0,0105 mg/ m3.
Formaldehyde klasse E1
De gebruikte vezels hebben geen
kankerverwekkende eigenschappen
In ROCKPANEL platen worden geen biocides
gebruikt
In de platen worden geen brandvertragers gebruikt.
In de platen wordt geen cadmium gebruikt.

ETA-13/0340 uitgave
2015-03-25
ETA-13/0340 uitgave
2015-03-25

Geharmoniseerde
technische specificatie

ETA-13/0340 uitgave
2015-03-25

*) 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.

- Prestatie – Rekenwaarde van de axiale belasting voor
mechanische bevestiging van 9 mm ‘FS-Xtra’ platen
Voor gat diameters van de bevestigingsmiddelen zie tabel 5
Overspanning
Xd = Xk / M in N
9 mm
in mm [a]
Eigenschap
Midden / Rand /
a
b
platen
hoek
bevestiging
plaat

Tabel 4

Essentiële
kenmerken

BR4 –
Veiligheid en
toegankelijkheid bij
gebruik

Rekenwaarde
van de axiale
belasting

Xd = Xk / M

[c]

Blindklinknagel
bevestiging

600

600

468 / 304 / 200 [c]

[b]

Geharmoniseerde
technische
specificatie
Tabel
in de
ETA

A.1

ETA-13/0340
uitgave
2015-03-25

[a] zie Tabel 6
[b] voor de technische beschrijving van de bevestigingsmiddelen zie tabel 8
[c] De volgende partiële factoren voor de materiaaleigenschappen zijn gebruikt: voor de FS-Xtra γM = 2,0; voor de verbinding
blindklinknagel met draagprofielen γM = 1,25

Essentiële
kenmerken

- Prestatie mechanische bevestigingen :
Gat diameters voor ‘FS-Xtra’ platen
Type
Glijpunt
Glijpunt
Vast punt
bevestigingsmiddel [a]
alzijdig
horizontaal

Geharmoniseerde
technische specificatie

BR4 – Veiligheid
en toegankelijkheid
bij gebruik

Blindklinknagel

ETA-13/0340
uitgave 2015-03-25

Tabel 5

5,1

8,0

5,1 * 8,0

[a] voor technische beschrijving van de bevestigingsmiddelen zie tabel 8; voor voorbeelden bevestigingsmethoden zie tabel 6a en 6b
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Esssentiële
ke
enmerken

T
Tabel 6a

Geharmoniseerrde
technische
specificatie

Presta
atie bevestigingsmid
ddelen in overeensttemming met tabel 4 en 5 met de vereiiste randafstanden, maximale
afstanden en bevestigingsswijze bij horizontalle plaatsing.
FP/SP [b]

'Vastt punt' FP en
'horiz
zontale glijpunten ' SP
S
(volg
gens tabel 5) in het
midden van de verticale
plaattrichting
Alle overige beve
estigingspunten dien
nen
als ‘alzijdig glijpun
nt’ uitgevoerd te wo
orden
Max. lengte 3050 mm
lm
‘bewegende lengte’
lmv
≤ 151
10 mm

FP
of
FPM
BR
R4 –
Ve
eiligheid en
to
oegankelijkheid
bijj gebruik

lb
b2

b2
FPM [b]

lb / 2

Draagstructuur aluminium:
a

b

b

a1
a2

C

E
a

E

M

Plaats
P
van de beves
stiger
M: midden van de plaat
E: rand van de plaat
C: hoek van de plaat

lb

FP
F
o
of
FPM
M

a1

FP
of
FPM
M
F
FPM:

FP
PM – Huls [a] [b]

ETA-13/0340
uitgave
2015-03-25
Tabel 10, 11 en Figg. 2

Leng
gte van de plaat
max. 600 mm;
b2 ge
ecentreerd in de
plaattlengte lb
Vast punt gecreerd doorr
PM
gebruik van een huls FP

Type
del
bevestigingsmidd

bmax

amax

a1

a2

Blindklinknagel [a
a]

600

600

≥ 20

≥ 50
0

ameters volgens tab
bel 5
Gat dia
8 mm

Huls

ø8 x 7,5 – gat
g ø5,1
FP
P - 'Vast punt' FP (vvolgens tabel 5) in het midden van de verticale
v
plaatrichting
g

[a]: Voor correcte bevvestiging (inclusief SP
P, FP en FPM) moet ee
en blindklinknageltang
g met opzetneus gebru
uikt worden deze fung
geert als afstandshoud
der en borgt 0,3 mm ru
uimte bij de inklemmin
ng.
[b]: Draagstructuur alluminium

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up
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E
Essentiële
ke
enmerken

T
Tabel 6b

Geharmoniseerrde
technische
specificatie

Pres
statie bevestigingsm
middelen in overeensstemming met tabel 4 en 5 met de vere
eiste randafstanden
n, maximale
afsta
anden en bevestigin
ngswijze bij verticale
e plaatsing.
F
FP/SP
[b]

lb22
b3

lb
FP
of
FPM

B
BR4 –
V
Veiligheid en
to
oegankelijkheid
bij gebruik

b4

lb
FP
of
FPM

SP
of
SPM

╩

╩
FP
of
FPM

SP
of
SPM

'Vast pu
unt' FP en
'horizon
ntale glij- punten'
SP (vollgens tabel 5) in hett
midden
n van de verticale
plaatric
chting.
F
FPM
[b]
Vast pu
unt gecreëerd door
gebruik
k van een huls FPM
S
SPM
[b]
‘Horizontaal glij-punt’
gecreëe
erd door een huls
met sle
euf-gat.
A overige bevestiigingspunten dienen
Alle
n
a ‘alzijdig glijpunt’ uitgevoerd te
als
w
worden
Lengte van de plaat
lb

lb2
b3
b4

FPM:

ca lb / 2
max. 40
00 mm
max. 60
00 mm

ETA-13/0340
uitgave
2015-03-25
Tabel 11, 12 en Figg. 2

FPM:
SPM:

Draagstructuur alluminium:

FPM
M – Huls [a] [b]
SPM
M – Huls met sleuf g
gat [a] [b]

Gat dia
ameters volgens tab
ble 5
8 mm
8 mm

Huls
ø8 x 7,5 – gat
g ø5,1
ø8 x 7,5 – gat
g ø5,1 x 6,2

[a]: Voor correcte bevvestiging (inclusief SP
P, FP en FPM) moet ee
en blindklinknageltang
g met opzetneus gebru
uikt worden deze fung
geert als afstandshoud
der en borgt 0,3 mm ru
uimte bij de inklemmin
ng
[b]: Draagstructuur alluminium

E
Essentiële kenmerke
en
B
BR4 – Veiligheid en
to
oegankelijkheid bij g
gebruik

Tab
bel 7 – Prestatie affschuifsterkte mechanische verbinding
Kara
akteristieke afschuiffsterkte
van mechanische bevestigingen
Gem
middelde waarden

R
ROCKWOOL BV / R
ROCKPANEL Grou
up

Bevesttigingsmiddel

Bezwijkwaarde

Vervorming

dklinknagel
Blind

2390 N

3,2 mm
m
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Geharrmoniseerde
techniische specificatie
ETA-133/0340
uitgave 2015-03-25

Tabel 8- Technische beschrijving van de mechanische bevestigingsmiddelen –
Aluminium blindklinknagels en roestvast stalen blindklinknagels [e]
SFS
SFS
Aluminium [d]
Roestvast staall A4 [a]
Codering
AP14-50180-S
SSO-D15-50180
Holniet
aluminium EN AW-5019
Roestvast staal
(AlMg5) in
materiaal nummer 1.4578
overeenstemming met
in overeenstemming met
EN 755-2
EN 10088
Doorn
Roestvast staal
Roestvast staal
materiaal nummer 1.4541
materiaal nummer 1.4541
in overeenstemming met
in overeenstemming met
EN 10088
EN 10088
Uittrekwaarde
Fmean,n = 2038
Fmean,n = 1428
s = 95
s = 54
Fu,5 = 1882
Fu,5 = 1339
5
5
d1

MBE
Roestvast staal [b]
1290806
Roestvast staal
Materiaal nummer 1.4567
in overeenstemming met
EN 10088
Roestvast staal
materiaal nummer 1.4541 in
overeenstemming met
EN 10088
Fmean,10 = 3212
s = 83
Fu,5 = 3052
5

d2

14

15

14

14

3

2,7

2,7

2,7

2,95

18
1,5
aluminium
dikte ≥ 1,5 mm

18
1,5
staal
dikte ≥ 1,0 mm [a]

18
1,5
aluminium
dikte ≥ 1,8 mm

16
1,5
staal
dikte ≥ 1,5 mm [b]

d
l
k
Draag-profiel

[a] :

MBE
Aluminium [d]
1290406
aluminium EN AW-5019
(AlMg5) in
Overeenstemming met
EN 755-2
Roestvast staal
materiaal nummer 1.4541
in overeenstemming met
EN 10088
Fmean,10 = 2318
s = 85
Fu,5 = 2155
5

Geharmoniseerde
technische
specificatie

ETA-13/0340
uitgave
2015-03-25
Tabel 5

De minimum dikte voor de verticale dragende staal profielen is 1.0 mm. The staalkwaliteit is S320GD +Z EN 10346 nummer 1.0250 (of een equivalent voor koud gewalst).
Voor de minimale coatingdikte zie [c]

[b] :

De minimum dikte voor de verticale dragende staal profielen is 1.5 mm. The staal kwaliteit is volgens EN 10025-2:2004 S235JR nummer 1.0038. For minimale coatingdikte zie [c]

[c] :

De minimale laagdikte (Z of ZA) wordt vastgesteld door de mate van corroderen (dikteverlies door corrosie per jaar) welke afhangt van het specifieke buitenklimaat (de ‘Zinc Life Time
Predictor’ kan voor een berekening van de mate van corroderen in µ m/J van een Z laag gebruikt worden: http://www.galvinfo.com:8080/zclp/ (copyright ‘The International Zinc
association’).
De toewijzing van de Z laag(Classificatie en laagdikte) dient afgestemd te worden tussen de aannemer en de gebouweigenaar.
Als alternatief kan een gegalvaniseerde laag aangebracht worden in overeenstemming met EN ISO 146.

[d] :

Aluminium AW-6060 in overeenstemming met EN 755-2. De Rm/Rp0,2 waarde is 170/140 voor profiel T6 en 195/150 voor profiel T66.

[e] :

Voor correcte bevestiging moet een blindklinknageltang met opzetneus gebruikt worden, deze fungeert als afstandshouder en borgt 0,3 mm ruimte bij de inklemming.
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Tabel 9 – Prestaties slagvastheid
Essentiële kenmerken

Vallend voorwerp

BR4 – Veiligheid en
toegankelijkheid bij gebruik

Hard lichaam
Hard lichaam
Hard lichaam
Zacht lichaam

Essentiële
kenmerken

Energie

Categorie

Tabel in de
ETA

1J
3J
10 J
10 J

IV
III, II en I
II en I
IV en III

6

Stalen bal 0,5 kg
Stalen bal 0,5 kg
Stalen bal 1 kg
Bal 3 kg

Tabel 10 – Prestatie dimensionale stabiliteit

Cumulatieve vormverandering [a]
BR4 –
Veiligheid en
toegankelijkheid
bij gebruik

Droge warmte 23°C / 50% naar 23°C / 0% (mm/m)
Thermische uitzettingscoëfficiënt (10

–6

-1

K )

Vormverandering door vocht ten gevolge van 42% verschil in relatieve
vochtigheid na 4 dagen mm/m

Lengte

Breedte

0,061%

0,066%

-0,240

-0,290

9,7

9,7

0,204

0,207

Tabel in de
ETA

7

Geharmoniseerde
technische
specificatie
ETA-13/0340
uitgave 2015-03-25

Geharmoniseerde
technische
specificatie

ETA-13/0340
uitgave 2015-03-25

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

Essentiële
kenmerken
Aspecten met
betrekking tot
duurzaamheid en
bruikbaarheid

Tabel 11 – Weerstand tegen hygro-thermische cycli en Xenon Arc lichtbron
Prestatie
Voldoet

Weerstand tegen hygro-thermische cycli
Kunstmatige verwering door 5000 uur
blootstelling aan Xenon Arc lichtbron
EOTA TR010 climate class S (Technical
Report 010)

Afwerking ‘Colours’

ISO 105 A02: 3-4 of beter

Afwerking ‘ProtectPlus’

ISO 105 A02: 4 of beter

.
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ETA-13/0340
uitgave 2015-03-25

8.

De
e prestaties van het hierb
boven omsch
hreven produ
uct zijn confo
orm de aangeegeven pres
staties. Deze
prrestatieverkla
aring wordt in
n overeenste
emming met Verordening
g (EU) nr. 3055/2011 onde
er de
exxclusieve verrantwoordelijjkheid van de
e hierboven vermelde fab
brikant verstrrekt.

ROCKWOO
OL B.V.
W.J.E. Dum
moulin
Technical Director
D
Operations DE-NL

O
Ondertekend vo
oor en namens
de
e fabrikant doo
or:
e
Te

Roerm
mond,
Nede
erland.

op

25 januari 2017
2

4/2014 of 21 Feb
bruary 2014 ameending Annex III to Regulation (EU)
DOP in acccordance with Commission Deelegated Regulattion (EU) No 574
No 305/2011
1 of the Europea
an Parliament and of the Councill on the model to
o be used for drawing up a declaaration of perforrmance on
construction products, http://
//eur-lex.europa.eu
u/legal-content/EN
N/TXT/?uri=celex%
%3A32014R0574, OJ L 159, 28.5.
5.2014, p. 41–46
6
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