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PRESTATIEVERKLARING 

DoP Nr. 130035-TLV-22052014 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

Injectiesysteem TER LAARE IM EASY ETA 7 

 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, 

zoals voorgeschreven in Artikel 11, lid 4: 

Zie ETA 13-0035 (22.05.2014)  

Partijnummer: zie productverpakking 

 

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie, zoals door de fabrikant omschreven: 

Generiek Type 
Injectiesysteem voor gebruik in beton onder statische, quasi-statische belasting in gewapend of 
ongewapend beton 

Gebruikssituatie 
Ongescheurd Beton C20/25 - C50/60 

Droge, natte en watergevulde gaten 

Optie / Categorie ETAG 001-05, Optie 7 

Lading Statische en quasi-statisch 

Materiaal 

Verzinkt staal 

Alleen droge interne condities 

  

Bestanddelen uit RVS A4 

Droge interne condities en ook in beton onderhevig aan externe atmosferische blootstelling (incl. 
industriële en marine omgeving), of blootstelling aan permanent vochtige interne condities als geen 
specifieke agressieve condities aanwezig zijn. (bv. permanente, afwisselende onderdompeling in 
zeewater of de spatzone van zeewater, chloride atmosfeer van binnenzwembaden of een atmosfeer 
met extreme chemische vervuiling (bv. in ontzwalvelingsfabrieken of wegtunnels waar 
ontdooiingspreparaten worden gebruikt) 

  

Bestanddelen uit hoog corrosiebestand staal 

Droge interne condities, ook in structuren onderhevig aan externe 
atmosferische blootstelling, in permanente vochtige interne condities of in andere specifiek agressieve 
condities. Dergelijke agressieve condities zijn bv. permanente, afwisselende onderdompeling in 
zeewater of de spatzone van zeewater, chloride atmosfeer van binnenzwembaden of een atmosfeer 
met chemische vervuiling (bv. in ontzwavelingsfabrieken of wegtunnels waar ontdooiingspreparaten 
worden gebruikt). 

Temperatuurbereik 

Bereik A: - 40
o
C  + 40

o
C   max. langdurige temp. +24

o
C en max kortdurende temp. +40

o
C 

Bereik A: - 40
o
C  + 80

o
C   max. langdurige temp. +50

o
C en max kortdurende temp. +80

o
C 

Bereik B: - 40
o
C  + 120

o
C    max. langdurige temp. +72

o
C en max kortdurende temp. +120

o
C 
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4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de 

fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 

 

Ter Laare Verankeringstechnieken B.V.         

Zwarte Zee 20 

Postbus 355      

3140 AJ Maassluis 

www.terlaare.nl 

Nederland 

 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in 

artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: 

- 

 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

Systeem 1 

 

7. Geharmoniseerde norm: 

- 

 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese 

technische beoordeling is afgegeven: 

Instytut Techniki Budowlanej PL 00-611 Warszawa kent toe: ETA 13-0035 op basis van 

ETAG 001-05,  TR 029 

De aangemelde instantie 1488-CPD kent certificaat toe van productiecontrole in de fabriek 

op basis van: 

- initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek. 

- permanentie inspectie, beoordeling en goedkeuring van de productiecontrole in de 

fabriek. 

 

  

http://www.terlaare.nl/
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9. Prestatieverklaring: 

Essentiele 
kenmerken 

Ontwerpmethode Prestatie 
Geharmoniseerde 
technische kenmerken 

Karakteristieke 
trekweerstand 

EOTA TR029 
ETA-13-0035 
Bijlage C1 

ETAG 001, optie 7 

Karakteristieke 
afschuifweerstand 

EOTA TR029 
ETA-13-0035 
Bijlage C2 

Minimale hart-op-
hart- en 
randafstand 

EOTA TR029 
ETA-13-0035 
Bijlage B2 

Verschuiving van 
limiettoestand van 
bruikbaarheid 

EOTA TR029 
ETA-13-0035 
Bijlage C3 

 

10. De prestaties van het product vermeld in de punten 1 en 2 is in overeenstemming met de 

aangegeven prestaties in punt 9. 

 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de in 

punt 4 vermelde fabrikant. 

 

 

Ondertekend voor en namens de producent door: 

 

 

 

  

 

 

A.R. ter Laare 

Algemeen Directeur 

Ter Laare Verankeringstechnieken B.V 

 

Maassluis, 10 Juni 2014 

 


