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PRESTATIEVERKLARING
volgens CPR305/2011

No. PADoP2022-12

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
PA Lichtstraat

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Atlas Polyester Lichtstraat

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Vaste getoogde lichtstraat zonder opstand opgebouwd uit thermisch gevormde 
glasvezelversterkte polyester profielplaten bedoeld als daglichttoetreding op vlakke en hellende 
daken van gebouwen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van
de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Atlas Acomfa BV
Delfweg 40

2211 VM Noordwijkerhout
Nederland

www.alumon.nl

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 
12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systemen van toezicht en controle op standvastigheid van de product prestaties van het 
bouwproduct zoals beschreven in de CPR, annex V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

Niet van toepassing

8. Prestatieverklaring gaat over een bouwproduct dat door de volgende Europese Technische 
goedkeuring beschreven is:

EN 14963
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9. Prestaties

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische
specificaties

Lichttransmissie
Helder
Opaal

82%
70%

EN 14963
(ASTM D1003)

Duurzaamheid Pass EN 14963

Waterdichtheid NPD EN 14963

Mechanische prestaties
Weerstand druk opwaarts
Weerstand druk neerwaarts Impact 

druk soft large body

NPD
NPD
NPD

EN 14963

Brandgedrag
Brandreactie
Brandweerstand
Vliegvuurweerstand

NPD
NPD
B-roof-t1

EN 13501-1
EN 13501-2
EN 13501-5

Luchtdoorlaatbaarheid NPD EN 1026

Thermische weerstand
Enkelwandig
Dubbelwandig

5,7 W/m²K
3,1 W/m²K

EN ISO 6946

Geluidsisolatie
Enkelwandig
Dubbelwandig

19dB
22dB

EN ISO 717-1

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 
aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is opgemaakt onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Corné Hulsebosch
Directeur

Noordwijkerhout, december 2022
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