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Ravensteinstraat 4 B-1000 BRUSSEL 

 
Certificaat van prestatiebestendigheid 

 

1148-CPR-20061120 
Overeenkomstig de Verordening 305/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

(de Bouwproductenverordening of BPV), is dit certificaat van toepassing voor het bouwproduct 

Lichtmasten voor openbare verlichting (Bereik beschreven in onderstaande tabel) 
in de handel gebracht onder de naam of het merk van 

Lexar Technics SA 

Chaussée de Mariemont 113A Bte 24 

B- 7140 MORLANWELZ 
en vervaardigd in de productie-installatie 

MANAGE 

 

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid en de prestaties zoals beschreven in Bijlage ZA van de normen 

EN 40-5:2002 

volgens het systeem 1 voor de prestaties beschreven in dit certificaat worden toegepast en dat de 

productiecontrole in de fabriek toegepast door de fabrikant wordt beoordeeld om 

de prestatiebestendigheid van het bouwproduct te waarborgen. 

 

Dit certificaat werd voor het eerst afgeleverd op 20061120 en blijft geldig zolang noch de geharmoniseerde 

norm, noch het bouwproduct, noch het systeem voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid, noch de vervaardigingsvoorwaarden op significante wijze gewijzigd worden, behalve 

intrekking of opschorting door de aangemelde productcertificatie-instantie. 

Brussel, 20170629                         Jacques DEFOURNY, Voorzitter van de raad van bestuur  

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website 

  



 

                                                                                                          

                                                                                                                   

 

1148-CPR-20061120 

CE-certificaat: Lijst van de gecertificeerde producten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits 

 

Qualités et catégories 

 

Dimensions 

Norme harmonisée sous la référence : hEN 40-5 : 2002 

Mâts en acier à rétreints à simple crosse selon liste annexée du 19/09/2006 

Mâts en acier à rétreints à double crosse selon liste annexée du 19/09/2006 



 

                                                                                                          

                                                                                                                   

 

1148-CPR-20061120 

 

 

Mât SIGNA 16  

selon note de calcul OCAB  

« Rapport de calcul d’un poteau d’éclairage selon EN 40 au moyen du logiciel CeqmEN40 » 

(Référence « Rapport CeqmEn40 2-2 SPW SIGNA 16 20120708 »)  
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