
Duurzame innovatie op het vlak van technologie 
en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw 



CE – markering van houten vloerbekleding  



EN 14342 versie 2013 

• Geharmoniseerde technische 
specificatie voor houten vloeren  

• Lay-out nog niet volgens CPR maar 
volgens CPD (DoC=DoP , Aoc=Avcp) 

• Duidt aan van welke essentiële 
productkenmerken de prestaties 
mogelijks dienen gedeclareerd te 
worden in een declaration of 
performance (DoP) 
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EN 14342 

• Duidt de testnormen aan voor het 
bepalen van deze prestaties (bvb EN 
13501-1 voor brandreactie) 

 

• Legt vast volgens welke procedure 
de betrouwbaarheid van de DoP 
dient nagezien te worden (AVCP) 
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      AVCP 
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To do list 

• Bepalen welke prestaties verklaren  

• Bepalen producttype + ITT 

• Opstellen FPC 

• Opstellen technische documentatie  

• Opstellen prestatieverklaring (DoP) 

• Aanbrengen CE-markering 

• Aanbrengen identificatiemiddel 

• Product ( + begeleidende doc.) op de 
markt  
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Welke prestaties 
verklaren 

 

• Voor essentiële kenmerken waarvoor 
een prestatie aangegeven moet 
worden door EC 

• Voor essentiële kenmerken waarvoor 
regelgeving bestaat in het land van 
bestemming van het product 

• Voor alle essentiële kenmerken 
waarvoor de fabrikant onder welke 
vorm ook prestaties wil meedelen 
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Welke prestaties 
verklaren 

• Brandreactie 

• Emissie ( formaldehyde / VOC ) 

• PCP 

• Duurzaamheid 

 

En indien van toepassing 

• Thermische geleidbaarheid 

• Buigsterkte (indien op lambourdes) 

• Uitglijweerstand 
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To do list 

• Bepalen welke prestaties verklaren  

• Bepalen producttype + ITT 

• Opstellen FPC 

• Opstellen technische documentatie  

• Opstellen prestatieverklaring (DoP) 

• Aanbrengen CE-markering 

• Aanbrengen identificatiemiddel 

• Product ( + begeleidende doc.) op de 
markt  
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Brandreactie 

Geen ITT nodig indien :      

• Ffl gedeclareerd  

• Waarde in CWFT tabel  

 

In andere gevallen te testen volgens EN 

13501-1. 

 

Indien brandvertragers toegevoegd : zie 

CTIB-TCHN (externe certificatie)   
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AVCP 4 
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AVCP 1 



CWFT (classified without 

further testing) 
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Brandreactie 

Bij testen productfamilies opstellen in functie 

van : 

 

• Dikte 

• Opbouw 

• Houtsoort 

• Afwerking 

• Afmetingen 

• Enz ... 
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Formaldehyde 

Geen ITT nodig indien :      

• Massief hout waar geen formaldehyde 

houdende stoffen aan toegevoegd : E1 

• Plaatmateriaal E1 waar geen 

formaldehyde houdende stoffen aan 

toegevoegd : E1 

 

In andere gevallen te testen naar E1 of E2 

volgens EN 717-1  (productfamilies).  
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VOC 

• Massief hout vertoont wel emissie van 

vluchtige organische componenten. 

• Nog niet geharmoniseerd. 

• Daarenboven specifieke wetgeving in 

verschillende landen. 
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PCP 

Enkel ITT nodig indien risico op inhoud van 

pentachlorophenol : 

• Naaldhout behandeld buiten Europa 

• Plaatmateriaal (buiten Europa) 

 

Declaratie van prestatie PCP > 5 ppm or 

PCP < 5 ppm. 
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Duurzaamheid 

Geen ITT nodig indien niet behandeld en 

natuurlijke duurzaamheid terug te vinden in 

EN 350-2 

 

In andere gevallen (behandeld of niet in EN 

350-2) te bepalen. 

 

Declaratie van prestatie is natuurlijke 

duurzaamheidsklasse of in geval van 

behandeling de beschrijving ervan 
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… en de andere indien van 
toepassing 

• Thermische geleidbaarheid : af te lezen uit 

tabel.  

 

• Buigsterkte : te testen 

 

• Uitglijweerstand : te testen 

 

Indien niks gedeclareerd dient er gemeld : 

NPD (no performance declared) 
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To do list 

• Bepalen welke prestaties verklaren  

• Bepalen producttype + ITT 

• Opstellen FPC 

• Opstellen technische documentatie  

• Opstellen prestatieverklaring (DoP) 

• Aanbrengen CE-markering 

• Aanbrengen identificatiemiddel 

• Product ( + begeleidende doc.) op de 
markt  
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FPC 

• Aantonen dat het product zijn 
gedeclareerde waarden blijft behalen 

 

• Via directe / indirecte testen, 
indirecte beoordeling , controle 
grondstoffen, proces, samenstelling, 
procedures, traceerbaarheid van 
grondstof tot klant 
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To do list 

• Bepalen welke prestaties verklaren  

• Bepalen producttype + ITT 

• Opstellen FPC 

• Opstellen technische documentatie  

• Opstellen prestatieverklaring (DoP) 

• Aanbrengen CE-markering 

• Aanbrengen identificatiemiddel 

• Product ( + begeleidende doc.) op de 
markt  
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DOP 

• Referentie van het producttype / DoP-nr 
(link CE-DoP)  

• AVCP 

• Normnummer + jaartal 

• Beoogde gebruik 

• Lijst alle essentiële kenmerken (evt. NPD) 

• De nodige prestaties verklaren 

• Verwijzing naar eventuele aangemelde 
instantie 

• Coördinaten fabrikant + handtekening 
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DOP 
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DOP 

• In de voertaal van de lidstaat 

 

• 1 partij identieke producten , 1 klant 
= 1 DOP 

 

• Papier of digitaal (email of web) 

 

• Minstens 10 jaar te bewaren 
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CE markering 

+ DOPnr 
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Importeur 

• Check of fabrikant OK is met CPR  
(AVCP, ITT, FPC, technisch dossier, 
DoP, CE, identificatiecode) 

 

• Coördinaten importeur melden  

 

• Producten op de markt met DoP en 
CE 
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Verdeler 

• Check of fabrikant / importeur OK 
met : 

 

 CE-markering 

 DoP 

 Melding fabrikant, importeur, 
 identificatiecode (traceerbaarheid) 
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Toch fabrikant 

Importeur of verdeler wordt 
fabrikant indien : 

 

• Hij zijn eigen CE markering 
aanbrengt 

 

• Hij de essentiële karakteristieken van 
het product wijzigt 
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